Montáž panelů HETTA a technické informace
Montáž topení na stěnu a napojení prostřednictvím přípojné krabice na elektrický blokovaný okruh 230V
Takto zapojený elektrický radiátor splňuje požadavky pro získání tzv. dvou tarifové sazby, při nízkém tarifu
po dobu 20 hodin (sazby D45d, D57d). Levnější sazbu budete mít nejenom pro vytápění, ale i pro provoz
celé domácnosti čili uspoříte další náklady na domácnost.
Návod pro připojení elektrického topení k síti (230V AC)
1. Vyjměte radiátor z obalu a zkontrolujte vybavení panelu.

2. Poté je potřeba důkladně rozměřit na stěně umístění montážní konzole.

3. Do montážní konzole (rámu) vložte háčky do otvoru dole silnější nahoru užší.

4. Panely mají standardně zabudovaný kabel CYSY 3x1,5 o délce 2m, kabel se propojuje v instalační
krabici, na svorkovnici na přívod.

5. Doporučený rozvod je tedy dle výkonu spotřebičů 3x1,5C popř. 3x2,5C.
Instalační krabici (např. KU68) je možno tedy umístit v dosahu zabudovaného kabelu i pod panel. Panel je
zrcadlový, je tedy ho možné pověsit z obou stran – (možnost přiblížení napájení).

6. Panel opatrně zavěste na stěnu a nasaďte zpět vrchní krycí lištu.

Regulace
Každá místnost, kde je topení instalováno, musí mít svou regulaci čili po jednom termostatu.
Nejjednodušší je boční vestavěný termostat (HRB) na každém panelu.
Termostat (i prostorový, bezdrátový) řídí – zapíná a vypíná přívod proudu do panelu. Pokud bude v jedné
místnosti instalováno více topných panelů, lze jejich provoz řídit jedním termostatem.
Termostat doporučujeme umístit do výšky 1,5 m, minimálně 50 cm vlevo nebo vpravo od zavěšeného
topení nebo kamkoli do místnosti mimo míst vystavených přímému slunci.
- Instalaci topných přístrojů smí provádět pouze odborník z oboru elektro! (dle vyhl. 50/1978 Sb.). - v případě
poškození přívodního kabelu, musí být tento nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem, nebo podobně kvalifikovanou osobou spotřebič se nesmí montovat v bezprostřední blízkosti hořlavých látek a v prostorech, pro které neodpovídá krytí přístroje. - při
montáži a používání spotřebiče je nutné dodržovat příslušné předpisy pro instalaci (ČSN 332130, ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-5525). -spotřebič nesmí být zakryt, vzniká tím nebezpečí požáru. -- při použití spotřebiče v koupelně lze přístroj umístit pouze v zóně
3 - spotřebič musí být v koupelně používán pouze v provedení zavěšení na zeď - spotřebič musí být namontován tak, že se osoba
ve vaně nebo sprše nemůže dotknout vypínačů a jiných řídících zařízení - síťový kabel se nesmí dotýkat spotřebiče
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