
NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU 
 

Elektrické vykurovacie teleso F 117 - ATLANTIC 
 

 
Výrobok, ktorý ste zakúpili, prešiel dôsledným testovaním a kontrolou pre zabezpečenie najvyššej kvality. Veríme, 
že Vám bude slúžiť k plnej spokojnosti. 
 
Pred inštaláciou prístroja si dôkladne preštudujte návod na montáž a uschovajte. Pred akýmkoľvek zásahom do 
prístroja vypnite prívod elektrického prúdu 
 
Inštalácia prístroja 
 
1. Výber miesta pre inštaláciu 

• Tento prístroj je určený pre inštaláciu v interiéri. 
Kontaktujte predajcu pred prípadným použitím 
na iný účel. 

• Inštalácia musí byť vykonaná v súlade so 
všeobecne záväznými pravidlami a s platnými 
normami  

• Konvektory  sú výrobky triedy II - sú chránené 
proti prieniku vody a môžu byť inštalované do 
všetkých miestností a kúpeľní (obr.1) 

• Ovládanie konvektora nesmie byť 
dosiahnuteľné z vane alebo zo sprchy 

• konvektor inštalujeme minimálne 12cm nad 
podlahou 

• Minimálna odstupová vzdialenosť od čelnej 
steny konvektora je 50 cm (obr.2) 

• Ak máte nástenný obklad položený na 
penovom základe, je potrebné pod konzolu 
prístroja dať podložku rovnakej hrúbky, ako je 
hrúbka penového základu na zachovanie 
voľného priestoru za prístrojom, aby sa 
neporušovala jeho regulácia 

• Konvektor musí byť umiestnený mimo 
cirkulácie čerstvého vzduchu, aby nedošlo 
k narušeniu regulácie konvektora 

• Inštalácia prístroja vzhľadom k nadmorskej výške vyvoláva zvýšenie 
teploty výstupného vzduchu (rádovo o 10 oC na 1000m výškového 
rozdielu) 

• Konvektor nesmie byť inštalovaný pod zásuvku elektrického prúdu 
alebo pod ventilátor vzduchu (obr. 3A) 

 
POZOR! Je zakázané inštalovať vertikálny model v horizontálnej pozícii.  
(obr. 3B) 
 
Montáž          

- doporučujeme Vám položiť konvektor prednou 
stranou nadol a pripraviť si skrutkovač (obr. 4.) 

- použite nástenné konzoly ako šablónu pre 
umiestnenie konvektora 

 
 
 
 
 

- rám usaďte ku stene na podlahu, označte a vyvŕtajte 
otvory (obr.5) 

- posuňte závesný rám po stene hore (obr.5) 
- osaďte do vyvŕtaných otvorov hmoždinky 
- nasuňte rám späť a pripevnite, osaďte konvektor na rám 

a otočením skrutky doprava ho zafixujte (obr.5) 
 
 



Zapojenie prístroja – dôležité upozornenia: 
 

- pre dobrú funkciu konvektora je nutné, aby medzi konvektorom a stenou bola minimálna vzdialenosť 
12mm 

- vo vlhkých priestoroch, ako sú kúpeľne a kuchyne, je potrebné umiestniť inštalačnú krabicu  najmenej 
25 cm od podlahy 

- elektrická inštalácia musí zodpovedať 
príslušným STN 

- pripojenie musí byť prevedené vodičom 
s tromi vodičmi, je zakázané pripojiť 
konvektor na ochranný vodič (svetlomodrý – 
nulový vodič, hnedý – fáza, čierny – pilotný 
vodič) 

- napájanie konvektora 230V/50 Hz 
- stála inštalácia musí obsahovať 2 polohový 

vypínač s minimálnou vzdialenosťou 
prerušenia 3 mm 

- pripojenie pilotného vodiča (obr. B, C) 
- pilotný vodič (čierny) bude funkčný, ak bude 

pripojená fáza 
- rešpektujte nasledovné: modrý – nulový 

vodič, hnedý  vodič – fáza 
- príkazy budú posielané cez pilotný vodič 
- je nutné skontrolovať kompatibilnosť 

všetkých konvektorov pripojených na pilotný 
vodič 

- pri prvom spúšťaní konvektora dochádza k vypaľovaniu vykurovacieho telesa, ktoré je sprevádzané 
uvoľňovaním pár s miernym zápachom. Tento jav je krátkodobý a pri ďalšom používaní sa už 
neopakuje. 
 
 
 

Uzemnenie je zakázané. Nezapájať riadiaci vodič (čierny ) k zemi. 
Výmena prívodného kábla, ak je príliš krátky alebo poškodený, si vyžaduje špeciálne nástroje a musí ju vykonať 
kvalifikovaná osoba 
Ak je riadiaci alebo regulačný prístroj chránený prúdovým chráničom 30mA (príklad: kúpeľňa) je potrebné chrániť 
napájanie Riadiaceho vodiča na tomto diferenciáli 
 
 
 
Používanie prístroja: 
 
1) opis ovládacích prvkov: 
 
� - φ/�/�/�/� – ovládač  
� - koliesko pre nastavenie teploty  
V1 – svetelná kontrolka 
 
2) nastavenie teploty „komfort“ � 
– je to želaná teplota počas pobytu v miestnosti 

a. nastavte ovládač  � do polohy (�) – marche (prevádzka) 
b. nastavte koliesko � do polohy 4 až 5 (bežný rozsah teploty konvektora je od 5 do 28 oC) 
c. počkajte niekoľko hodín, pokým sa teplota neustáli 
d. ako náhle úroveň teploty zodpovedá (prípadne teplotu skontrolujte teplomerom), považujeme ju za 

komfortnú 
e. ak úroveň teploty nezodpovedá, nastavte znovu koliesko �, kým nedosiahnete zodpovedajúcu teplotu 

 
3)   nastavenie teploty  „eco - útlm“ � 
- toto nastavenie sa odporúča pri neprítomnosti v miestnosti po dobu viac ako 2 hodiny 

a. nastavte ovládač  � do polohy „�“ – zapnuté 
b. nastavte koliesko  � do polohy 3 až 4 
c. počkajte niekoľko hodín, pokým sa teplota neustáli 
d. ak je nastavená teplota o 2 až 3oC nižšia – ide o útlmovú teplotu 
e. ak úroveň teploty nezodpovedá, nastavte znovu koliesko �, kým nedosiahnete zodpovedajúcu teplotu 

 

Kábel prístroja 

 Kábel prístroja 

Neutral 

Fáza 

Napájacia sieť 

N (modrý) 

P (hnedý) 

Fáza=hnedá 

Nulový vodič 
=modrá 

Riadiaci vodič=čierna 

Fáza 

Nulový  
vodič 

Elektrická sieť 

Dva možné prípady: 

1. prístroj sám 
 
 

2. prístroj riadený 

Prístroj bez riadiaceho  
vodiča nie je zapojený 
 
K prístroju s chronopassom 
alebo nadradenou reguláciou 



4)   nastavenie teploty „protimrazový režim“ � 
- tento režim udržuje teplotu v miestnosti približne na 7 oC, doporučuje sa použiť v prípade neprítomnosti 
v miestnosti viac než 24 hodín 

a. nastavte ovládač  � do polohy „�“  
 
5) Funkcia kontrolky V1 
Kontrolka signalizuje vykurovacie cykly konvektora. Akonáhle je dosiahnutá požadovaná teplota v miestnosti, bude 
konvektor zotrvávať na strednej teplote, vďaka regulácii prebiehajúcej každých 40s. 
 
 
6) Zablokovanie alebo obmedzenie rozsahu funkcie termostatu 

Ovládač � a koliesko � je možné zablokovať alebo obmedziť, aby sa zabránilo nežiaducej manipulácii (napr. 
deťmi...) 

a) zložte prístroj z nástennej konzoly 
b) na zadnej časti termostatu oddeľte čapíky P z ich podložiek 
c) zvoľte polohu B na zablokovanie ovládacieho kolieska alebo polohu L na obmedzenie rozsahu jeho 

nastavenia. Poloha M sa používa na zablokovanie ovládača � 
 

 
7) nastavenie teploty nadradenou reguláciou - funkcie pilotného vodiča � 
- výrobok s pilotným vodičom môže prijímať nasledovné príkazy z riadiacej jednotky: 

- comfort (teplota regulovaná kolieskom �) 
- eco ( zníženie komfortnej teploty o -3oC až -4oC) 
- protimrazový režim (temperovanie –teplota udržiavaná na cca  7oC) 
- stop – bezprostredné vypnutie zariadenia. 
 

Aktivovanie programovacieho režimu: nastavte ovládač  � do polohy „�“ 
Pripojením riadiaceho vodiča k riadiacej jednotke alebo k produktu s programovacou jednotkou, je možné 
programovanie (napríklad naprogramovať časové úseky pre teplotu „comfort“ a „eco“.   
Na programátor alebo na prístroj vybavený chronopassom je možné zapojiť viacero prístrojov a tým ušetriť 
elektrickú energiu.     

 
 
 

Rady pre užívateľov  
 
- je zbytočné nastavovať koliesko � na maximálnu teplotu, pretože teplota v miestnosti sa nezvýši 

rýchlejšie 
- pri otvorení okien nastavte posuvný volič � do polohy STOP 
- po dobu neprítomnosti nezabudnite znížiť teplotu 

 
 

Neprítomnosť:  menej ako 2 hodiny:  nemeňte nastavenie 
              od 2 do 24 hodín:  ovládač � prepnite do polohy � 
              viac ako 24 hodín.  prepnite zariadenie do polohy � 
 
Ak máte v miestnosti viacero prístrojov, nechajte ich pracovať súčasne, budete mať takto homogénnejšiu teplotu 
bez toho, aby sa zvýšila spotreba elektrickej energie. 
 
 
Upozornenie 
Je zakázané úplné alebo čiastočné zakrývanie mriežky. Mohlo by to spôsobiť znečistenie alebo poškodenie 
mriežky. Konvektory nesmú byť zakryté ani nábytkom.  
Nedovoľte deťom zastrkovať predmety alebo kúsky papiera do konvektora a taktiež opierať sa o prístroj. 
Neotvárajte konvektor.  
Akákoľvek oprava musí byť vykonaná len odborným pracovníkom.  
 
 
 
 
Údržba 
Doporučujeme pravidelné odstraňovanie prachu z konvektora vysávačom a z mriežky prachovkou, aby ste 
zabránili tmavnutiu mriežky 
Každých päť rokov by mal vnútro prístroja skontrolovať odborník 



V prašnom prostredí sa na mriežkách prístroja môže objaviť nečistota. Tento jav svedčí o zlej kvalite okolitého 
vzduchu. V takomto prípade sa odporúča skontrolovať správne vetranie vzduchu v miestnosti (ventilácia, vstup 
vzduchu, atď. ...)  a čistotu vzduchu. Tieto nečistoty však neoprávňujú  majiteľa na výmenu prístroja v záruke. 
 
 

 
 

Ak sa vyskytujú problémy 
 

Prístroj nehreje:  1. Skontrolujte, či je programátor v režime „comfort“ 
2. Skontrolujte, či sú stýkače zapojenia v polohe ZAP alebo že odľahčovací vypínač (ak 
jestvuje) neodpojil el. sieť od prístroja. Skontrolujte aj teplotu vzduchu v miestnosti. 

 
Prístroj nerešpektuje   
naprogramovaný režim:  1. Skontrolujte správne použitie centrálnej programovacej jednotky (podľa návodu) 

a či je chronopass správne vložený (či správne funguje - batérie) 
 
Prístroj hreje bez prestávky:  
  

1. Skontrolujte, či prístroj nie je umiestnený v prievane a či nebolo zmenené 
ovládanie teploty. 

 
 
Prístroj s elektronickým ovládaním obsahuje mikroprocesor, ktorého činnosť môžu rušiť niektoré prvky (ak je 
hladina ochrany pred rušením mimo noriem CE). V prípade problémov (zablokovaný termostat, a pod.) vypnite 
napájanie z el. siete (poistka, stýkač, ...) na cca 5 minút a znovu zapnite. 
 
Ak sa jav opakuje častejšie, dajte skontrolovať Vašu elektrickú sieť energetickým závodom. 
 
 
Vysvetlivky 
 Elektrický spotrebič musí byť likvidovaný v oddelenom zbere odpadových elektrických a elektronických 
zariadení a nesmie byť odstraňovaný ako netriedený komunálny odpad. 
Ďakujeme 
 
Záruka 
 Na konvektor je poskytovaná kompletná záruka na dobu 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa 
nevzťahuje na závady spôsobené dopravou, neodbornou montážou a násilným  poškodením.  
 

 


