
Elektrické nást nné
konvektory

Basic

500 - 3000 W

NÁVOD NA INSTALACI A OVLÁDÁNÍ / ZÁRU NÍ PODMÍNKY



INFORMACE O VÝROBKU - ELEKTRICKÝ NÁST NNÝ KONVEKTOR

INSTALACE NÁST NNÉHO KONVEKTORU

1. Bezpe nostní pokyny 
p ed instalací
1.1. Díky svému precisnímu 

regula nímu systému chra te ter-

mostat konvektoru p ed pr vanem,

chladnou instala ní plochou. P i

výb ru místa instalace, proto berte do 

úvahy tyto faktory.

1.2. Nást nný konvektor pat í do t ídy

II, má tedy ochranu proti st íkající

vod . Musí být instalován podle no-

rem SN a m že být instalován do 

zóny 3 dle obr.1. Instalace a první 

uvedení do provozu musí být pro-

vedeno instalatérem s odbornou 

zp sobilostí

2. Umíst ní nást nného
držáku
2.1. Pro bezvadný provoz topného 

t lesa je nutno dodržet minimální 

vzdálenosti ke st nám (záclonám, 

ho lavému nábytku) a podlaze (viz 

obr.2). Topidlo nesmí být umíst no

bezprost edn  pod zásuvkou.

2.2. Nást nný konvektor je upevn n

pomocí odd leného nást nného

držáku, který se nachází v obalu kon-

vektoru. P i jeho upevn ní postupujte 

následn  (viz obr. 3)

- postavte nást nný držák na již ho-

tovou podlahu a vyzna te si na st n

jeho vodorovnou polohu 

(poloha 1)

- vyzna te na levém držáku na st nu

polohu otvoru B a na pravém držáku 

polohu otvoru C nebo obrácen .

Vyvrtejte tyto díry a vložte do nich 

hmoždinky.

- posu te nást nný držák nahoru, do 

polohy, kdy otvor H na levé stran  a 

otvor I na pravé stran  se p ekrývají s 

vyvrtanými otvory.

- p išroubujte šrouby nást nný držák, 

p i emž napevno dotáhn te šroub v 

otvoru H

- vyzna te si a vyvrtejte oba vrchní 

otvory (A)

- sklopte ob  nevyužitá oka nahoru

- zašroubujte oba vrchní šrouby (A)

- dotáhn te pevn  všechny šrouby, 

p i emž se ubezpe te, že nást nný

držák je umíst n vodorovn

(poloha 2) 

2.3. Vzdálenost mezi držákem a 

zemí musí být minimáln  15 cm. 

Vzdálenost mezi ob ma držáky 

odpovídá výkonu topného t lesa

(obr.4)

3. Elektrické p ipojení
3.1. Napájení 220 - 240 V, 1.fázov

3.2. P ipojení

Topné t leso je vybaveno 

3-žilovým p ipojovacím kabelem: 

fázový vodi  = erný,
nulový vodi  = modrý, 
pilotní vodi  (pro ízení útlumu 
pomocí externích spínacích ho-
din) = hn dý

Napájecí kabel konvektoru se p ipojí

do nást nné elektroinstala ní kra-

bice (obr. 5). Nulový vodi  musí být 

bezpodmíne n  p ipojen na modrý 

vodi .

Napájecí kabel m že být vym n n
pouze prost ednictvím odborné-
ho servisu nebo výrobce. 

Ozna ení Výkon Nap tí  Rozm ry (cm)  Hmotnost

 (W) (V) výška ší ka hloubka (kg)
Basic 500 500 1/N 40 28 8 3,0

Basic 750 750 230 V 40 36 8 3,7

Basic 1000 1000 50 Hz 40 44 8 4,1

Basic 1250 1250  40 52 8 5,0

Basic 1500 1500  40 60 8 5,5

Basic 1750 1750  40 76 8 7,1

Basic 2000 2000  40 84 8 7,9

Basic 2500 2500  40 100 8 8,5

Basic 3000 3000  40 100 8 8,5

4.Upevn ní topidla (obr.6)

- naklo te topidlo mírn  dop edu

- zav šte konvektor na držáky, 

aby proti sob  sed ly vý ezy na 

topidle s háky na držáku 

(poloha 1) 

- srovnejte topidlo do vertikální 

polohy, zvedn te ho o n kolik

milimetr  a used e tak aby došlo 

k jeho zav šení (poloha 2)

- zaaretujte jeho pozici, 

pooto ením šroub  pomocí 

šroubováku proti sm ru hodino-

vých ru i ek o 1/4 otá ky

(poloha 3) 



4.Omezení nebo bloko-
vání nastavení 
termostatu
4.1. Omezení termostatu na ma-

ximální hodnot

- nastavte regula ní knofl ík tak, aby 

se vámi požadovaná maximální ho-

dnota nacházela proti rysce na t le

ovládací ásti

- vyjm te kolí ek, který se nachází u 

kabelové svorkovnice

- zastr te kolí ek do otvoru na 

ovládacím kole ku, tak aby se 

nacházel napravo od požadované 

hodnoty

4.2. Omezení termostatu na mi-

nimální hodnotu

DEMONTÁŽ KONVEKTORU

PRAKTICKÁ UPOZORN NÍ
1.Úsporný provoz 
- vyvarujte se p etáp ní vašeho 

bytu, p i komfortní teplot  20 st.C 

stoupá spot eba energie p i nár stu

o další stupe  o cca 10%

- odepn te topidlo v p ípad , že 

delší dobu v tráte, v p ípad , že 

vytáp nou místnost delší dobu 

nevyužíváte p epn te polohu ter-

mostatu na ochranu proti zámrazu

2.Bezpe nostní
upozorn ní
- neodkládejte žádné p edm ty

p ímo na topidlo

- nestavte p ed topidlo nábytek 

nebo nev šte záv sy

- ist te pravideln  p ední stranu 

konvektoru

- neprovozujte topidlo v místnostech, kde se mohou vyskytovat 

plyny s nebezpe ím výbuchu

- b hem provozu m že být teplota na m ížce až 80 st.C - nesahejte 

proto prosím na m ížku

-Konvektory je možno montovat na podklady t ídy ho lavosti C1,C2.

3.Pravidla pro provozování
- topidla umíst ná v jedné místnosti by m la mít nastavené termo-

staty na stejnou hodnotu z d vodu rovnom rného provozování

- vyvarujte se p i vytáp ní provozování n kolika topidel v 

nep erušovaném provozu. Toto m že vést k poruchám, 

nerovnom rnému vytáp ní, zvýšeným náklad m na vytáp ní nebo 

místní kondenzaci vody

- v místnostech, které jsou dodate n  vytáp ny krbem, odepínejte 

topidla z d vodu prevence jejich zne išt ní

- kryt konvektoru otírejte vlhkým hadrem (nepoužívejte istící písky)

a alespo  dvakrát v roce vysajte prach ze spodní ásti topidla

2.Nastavení termostatu
Pro perfektní nastavení je nutno dodržet:

2.1. Vezm te teplom r a umíst te ho doprost ed místnosti do výšky 

1,2 m od podlahy, zav ete dve e a okna

2.2. Nastavte vypína  na polohu 1

2.3. Oto te termostat na polohu 8

2.4. Dokud je dosažena na teplom ru komfortní teplota  20 st.C, 

otá ejte termostatem pomalu na minimální polohu, až ho uslyšíte 

potichu cvaknout. Te  došlo k jeho rozpojení.

Po tomto nastavení bude prostorový termostat automaticky ídit pro-

voz konvektoru. Pro vypnutí konvektoru bez p enastavení termosta-

tu m žete použít vypína  ZAP/VYP, který nastavíte do polohy 0.

3.Ochrana proti zámrazu
P i využití této polohy m žete dlouhodob  udržovat konstantní 

teplotu na hodnot  7 st.C, vypína  ZAP/VYP musí být p itom na 

poloze 1.

POZOR:
délka kabelu, který je zastr en
do p ístroje nesmí být delší než 
35 mm.

- nastavte regula ní knofl ík tak, aby se vámi požadovaná minimální 

hodnota nacházela proti rysce na t le ovládací ásti

- vytáhn te kolí ek, který se nachází u kabelové svorkovnice

- zastr te kolí ek do otvoru na ovládacím kole ku, tak aby se nachá-

zel nalevo od požadované hodnoty

4.3. Blokování termostatu

- nastavte ovládací knofl ík, tak aby se požadovaná teplota nachá-

zela proti rysce na ovládací ásti

- vyjm te oba kolí ky

- zasu te je nalevo a napravo od požadované teploty

UPOZORN NÍ: práce na p ístrojích se sm jí provád t pouze v 
beznap ovém stavu a pouze prost ednictvím kvalifi kovaných 
pracovník .

1.Demontáž topného t lesa
D íve než sundáme topidlo z nást nného držáku je nutno vypína

ZAP/VYP uvést do polohy 0

- uvoln te uzam ení topného t lesa - pomocí šroubováku pooto te

upev ovací šrouby ve sm ru hodinových ru i ek o 1/4 otá ky

(poloha 3, obr. 6)

- vyjm te konvektor z nást nného držáku

- odpojte napájecí kabel z p ipojovací krabice

2.Vým na napájecího kabelu
2.1. P i vým n  nap ového kabelu je nutno dodržet následující 

postup:

1. demontujte topné t leso

2. odejm te zadní st nu konvektoru

3. uvoln te šrouby na kabelové svorkovnici

4. uvoln te jednotlivé žíly kabelu

5. uvoln te kabel

6. instalujte nový kabel, který jste dostali od výrobce nebo auto-
rizovaného servisu

UVEDENÍ DO PROVOZU
P i prvním uvedení do provozu se 

m že objevit lehký zápach. Tento 

nemá vliv na funkci topidla a zmizí 

p i dalším uvedení do provozu.

1.Popis (obr.7)
1.1. Vypína  ZAP/VYP se nachází 

na pravé stran  topidla

poloha 0: topné t leso je vypnuté

poloha 1: topné t leso je pod 

nap tím

1.2. Ovládací termostat s 

vyzna ením provozních poloh se 

nachází v ovládací ásti na pravé 

stran  konvektoru



Alphatec-CZ, nám.Republiky 15, 614 00 Brno, Tel. 545 214 003, Fax 545 242 090

ZÁRU NÍ PODMÍNKY

-  Záruka je poskytována pouze kupujícímu spot ebiteli (dále také jen „Kupující“) a jen na výrobek sloužící k 
b žnému používání.
- Prodávající poskytuje kupujícímu spot ebiteli Záruku v trvání 24 m síc , a to zpravidla od p evzetí prodané-
ho výrobku Kupujícím.
- Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, v asné a ádné odstran ní vady, pop ípad  není-li to vzh-
ledem k povaze (tzn. p í ín  i projevu) vady neúm rné - právo na vým nu vadné sou ásti výrobku. Právo na 
vým nu výrobku, nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen p i spln ní všech zákonných p edpoklad ,
a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadm rn  opot eben nebo poškozen. 

- Podmínkou pro uplatn ní každého práva ze Záruky p itom je že:
  a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu 
  s návodem k instalaci a obsluze
  b) veškeré záru ní nebo jiné opravy i úpravy výrobku byly vždy provád ny
  Autorizovaným servisem
  c) Kupující vždy p edloží p i reklamaci platný doklad o nabytí výrobku a údaje spojené 
  s odbornou instalací výrobku (viz níže)

-  Právo na odstran ní vady výrobku (i všechna p ípadná další práva ze Záruky) je Kupující povinen uplatnit v 
nejbližším Autorizovaném servisu. Zárove  musí Autorizovanému servisu umožnit ov ení existence reklamo-
vané vady, v etn  odpovídajícího vyzkoušení  (pop . demontáže) výrobku, v provozní dob  servisního místa.  
-  Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v p íslušném Autorizovaném servisu bez zbyte ného odkladu, 
nejpozd ji však do konce záru ní doby, jinak zaniká.
- Autorizovaný servis posoudí oprávn nost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o zp sobu
jejího ešení. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisu sou innost pot ebnou k prokázání 
uplatn ní práva z odpov dnosti za vady, k ov ení existence reklamované vady i k záru ní oprav  výrobku.
-  B h záru ní doby se staví po dobu od ádného uplatn ní práva na odstran ní vady do provedení záru ní
opravy Autorizovaným servisem, avšak jen p i spln ní podmínky uvedené v p edchozí v t
-  Po provedení záru ní opravy je Autorizovaný servis povinnen vydat Kupujícímu itelnou kopii Opravného 
listu. Opravný list slouží k prokázání práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu p ed podpisem Opravného listu 
zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravného listu pe liv  uschovejte.
.  Jestliže nebude reklamovaná vada zjišt na nebo nejde-li o záru ní vadu, za kterou odpovídá Prodávající, i
neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisu shora uvedenou sou innost, je Kupující povinen nahradit Pro-
dávajícímu i Autorizovanému servisu veškeré p ípadné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
-  Záruka vyplývající z t chto záru ních podmínek platí pouze na území eské republiky. Nevztahuje se na 
opot ebení nebo poškození výrobku (v etn  poškození zp sobené poruchami v elektrické síti, nevhodnými 
provozními podmínkami aj.), p ípadný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není vadou výrobku) ani 
na výrobek použitý nad rámec b žného používání.
- Poskytnutím Záruky nejsou dot ena práva Kupujícího, která se k výrobku váží podle kogentních ustanovení 
zvláštních právních p edpis

Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisech poskytne:

- prodávající
- dovozce, na adrese: 
 Alphatec-CZ, nám.Republiky 15, 614 00 Brno, Tel. 545 214 003, Fax 545 242 090

D ležité upozorn ní
Prodávají je Kupujícímu povinen iteln  a nesmazateln  vyplnit níže uvedené identifi ka ní údaje výrobku. 

Model nást nného konvektoru:

Výrobní íslo nást nného konvektoru:

Odbornou instalaci provedl:

(razítko a podpis 

oprávn né osoby)

Datum odborné instalace:                    ___ / ___ / ______


