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Úvod 
Výrobca: HeatQ TECHNOLOGY / PL /  
 

Návod na montáž, používanie a záručné podmienky pred instalací a použitím topného tělesa. 
 

 
Informácie o produkte 

 
Výrobný štítok 
 
Typ:    HEC 1.0 
Prevádzkové napätie:  230 V 50/60 Hz 
Trieda spotrebiča:  1 
Príkon:    podľa výrobného štítku 200, 300, 400, 600, 800, 1000W 
Stupeň krytia:   IP54 
Typ napájení: Y (napájací kábel nie je možné vymeniť užívateľom – napájecí kábel 

môže vymenit len výrobca) 
Pripojovací závit:  G 1/2" (podľa ISO 228) 
 

Výrobný štítok je zároveň záručnou plombou - NESTRHÁVAJTE! 
 
 
 

Popis vykurovacieho telesa 
 

1. vykurovacia tyč 
2. Kryt 
3. Vypínač (on/off) 
4. Regulácia teploty –  zníženie teploty média 
5. Regulace teploty – zvýšenie teploty média 
6. Diodový indikátor nastavenia teploty 30-60 °C 
7. Pripojovací kabel 

 
 

Dĺžka vykurovacej tyče 
 

Príkon [W] L [mm] 
300 295 

400 330 
600 360 

800 470 

1000 560 
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Montáž a bezpečnostné pokyny na montáž vykurovacieho telesa 
 
 

 
 

1. Elektrické vykurovacie teleso 
2. Vidlicový kľúč 22 
3. Radiátor 
4. Možnost otáčení ovládače 330° (obr.3) 

 
POZOR!  Pred inštálaciou sa presvedčte, že vykurovacie teleso nie je pripojené k sieti. Vykurovacie 
teleso sa nesmie zapínať „na sucho" – hrozí nebezpečenstvo popálenia a poškodenia tepelnej 
poistky. 
 
POZOR!  Skontrolujte, že v radiátore je teplonosné médium pri prvom zapnutí vykurovacieho telesa ! 
 
Montáž vykurovacieho telesa : 
 

a. Do spodného otvoru radiátora  zašróbujte vykurovacie teleso podľa obrázku č. 2 (vid. vyššie). 
 
POZOR! Nezašroubovávejte / vyšroubovávejte topné těleso za kryt. 
 

b. Dotiahnite vykurovacie  teleso vidlicovým kľúčom 22, primeranou silou pre zabezpečenie 
tesnosti spoja. 

c. Otočte kryt vykurovacieho telesa  smerom, tak  aby ste otočili správným smerom predný 
panel ovládača – môže sa otáčať v rozsahu 330°. Rozsah otáčania je obmezený dorazom – 
pokiaľ nie je možné dosiahnutia požadovanej polohy ovládača na jednu stranu, skúste do 
opačnej strany. 

d. Doplňte teplonosné médium do radiátora v množstve určenom výrobcom radiátora. 
 
POZOR! Pamätajte, aby ste radiátor nenaplnili na 100% jeho objemu. Príliš veľké množstvo 
teplonosného média a jeho vysoká teplota v uzavretom radiátore môže spôsobit nárast tlaku nad 
prípustnú hodnotu, uvedenú výrobcom radiátora. Maximálny tlak pre vykurovacie telesá  P.M.H. je 
0,6 MPa. Tento stav môže byť nebezpečný pre zdravie, život alebo majetok. 
 

e. Pre potvrdenie funčnosti môžete pripojiť vykurovacie teleso do siete – skontrolujte, či 
napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na výrobnom štítku produktu. Pripojte 
vykurovacie teleso vždy k zásuvke s ochranným kolíkom (obvod PE). 

f. Radiátor s vykurovacím telesom v systéme ÚK musí mať uzatváracie ventily na prívode a 
spiatočke. 
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g. Výkon vykurovacieho telesa nesmie presahovať výkon radiátora pracujúci s  teplotným 
spádom 75/65oC/t20oC. Maximálny odporúčaný výkon vykurovacieho telesa si možete 
preveriť v technických podkladoch daného výrobcu radiátorov !!! 
 

POZOR! Nedodržanie vyššie uvedených požiadaviek môže byť nebezpečné pre zdravie, život alebo 
majetek. 
 
Používanie a funkce vykurovacieho telesa  

 
Elektrické vykurovacie teleso je určené na priamy ohrev teplonosného media v rúrkových 
radiátoroch. 
 
POZOR! Teplonosné médium nesmie spôsobovať koróziu a nesmie obsahovat etylenglykol - s 
výnimkou média, ktoré je schválená pre používanie v rozvodoch ÚK.  

 
 

1. Stlačenie tlačidla „on/off" spôsobí zapnutie/vypnutie vykurovacieho telesa 
2. Regulácia teploty teplonosného média pomocou tlačídiel „+" a „ - “ : 4 úrovne v rozsahu 30-

60oC 
a. Stlačením tlačidla „+" spôsobuje prechod do režimu nastavenia teploty, akú má 

dosiahnúť médium v radiátore. 
b. Stisknutí tlačidla „+" spôsobuje prechod do režimu nastavenia teploty, akú má 

dosiahnúť médium v radiátoru. 
 

3. Funkcia sušenia s maximálnym vykurovacím výkonom – dve možnosti nastavenia: 
a. Stlačením a pridržaním tlačidla „+" po dobu cca 3 sekund spôsobí zapnutie časovača 

„2h späť".  Vykurovacie teleso začne nahrievať médium v radiátore na maximálnu 
teplotu a udržovať ju po dobu 2 hodín. Po tejto dobe sa ovládač PREPNE do 
nastavenia teploty pred zapnutím časovača. 

b. Stlačením a pridržaním tlačidla „ - " po dobu cca 3 sekund spôsobí zapnutie časovača 
„2h vypnutie". ".  Vykurovacie teleso začne nahrievať médium v radiátore na 
maximálnu teplotu a udržovať ju po dobu 2 hodín. Po tejto dobe ovládač VYPNE 
vykurovacie teleso. 

 
4. Inteligentná kontrola prevádzky – mikroprocesorové riadenie. 
5. Inteligentné zobrazenie prevádzkových režimov pomocou LED: vykurovanie, nastavenie, 

časovač, porucha.  V režime nastavenia teploty LED indikátor signalizuje tento stav (vid. 
nižšie) 

6. Zabezpečení proti zamrznutí média – funkce Antifreeze. Pokiaľ je vykurovacie teleso je 
pripojené k sieti, ale je vypnuté nastavenie teploty, a teplota vykurovacieho média klesne 
pod 6°C, vykurovacie teleso sa uvedie do stavu, kedy bude ohrievať vykurovacie médium, 
aby nezamrzlo – cyklicky nahrieva médium na 40°C a prechádza do stavu pohotovosti. 
Riadenie bude spôsobovať nahrievanie média vyššie  uvedeným spôsobom do doby, kedy 
teplota média prestane klesať pod hodnotu 6°C. 

7. Dvojstupňové teplotné istenie: 
- regulátor ovládača nedovoluje zvýšenie teploty nad 60oC, 
- tepelná pojistka odpojí napájanie v okamžiku nekontrolovaného nárastu teploty v prípade 

poškodenia regulátora alebo čidla teploty, 
8. Nízka spotreba energie behom „prevádzky" vďaka pokročilej elektronike a behom 

„pohotovosti" vďaka použitia elektroniky vyrobenej v technologii Ultra-Low-Power. 
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9. Stlačením tlačidla „on/off" spôsobuje zrušenie nastavenia časovača a vypnutie 
vykurovacieho telesa. 

 
POZOR! Aby funkcia ANTIFREEZE fungovala správne, nevyťahujte zástrčku zo zásuvky. Riadenie 
vykurovacieho telesa je navrhnuté v technólogii Ultra-Low-Power, tj. veľmi nízkej spotreby energie 
tak isto v režime pohotovosti. 
 
Zobrazenie prevádzkových režimov vykurovacieho telesa 
 

 

 
 
 
LED 2, 3, 4, 5  - signalizujú úroveň nastavenia alebo aktuálnu 

teploty vykurovania ( 30, 40, 50, 60oC) 
 
LED 1 - signalizuje prevádzkový režim vykurovacieho telesa 

(vykurovanie, nastavenie, časovač, antifreeze, 
porucha) 

 
 

Stav LED indikátora Prevádzkový stav vykurovacieho telesa 
LED1 – červená trvale svieti Vykurovacie  teleso vykuruje na úrovni signalizované ostatními LED 
LED1 – modrá trvale svieti 
LED2 – červená trvale svieti Funkce ANTIFREEZE 

LED1 – modrá trvale svieti 
LED2 až 5 – červená trvale stlmené 

Režim nastavenia úrovně vykurovania 

LED1 – červená trvale svieti 
LED2 až 5 – červená rozsvěcuji se 

Vukurovacie teleso sa nahrieva na nastavenú úroveň. Pre LED 2 až 5 
trvale svietiace znamená dosiahnutie teploty úrovne. Po dosiahnutí 
zadanej teploty všetky LED svietia trvalo. 

LED1 – červená trvale svieti 
LED2 až 5 – červené stlmené 

Vykurovacie teleso chladne, tj. nastavenie teploty je nižšia alebo 
aktuálna teplota. 

LED1 – striedavo červená / modrá Stav alarmu - problém so snímaním teploty z čidla  
LED1 – fialová trvale svieti Časovač „2h späť" – zapnutá funkcia sušenia 
LED1 – fialová blikajúca Časovač „2h vypnutie" – zapnutá funkcia sušenia 
 
Vykurovacie teleso po obnovení napätia v sieti, po jeho výpadku (porucha v napájacej sieti alebo 
vytiahnutie zástrčky zo zásuvky) pri zapnutom riadení obnovuje činnosť v režime pred výpadkom 
napájania. 

 
Vykurovacie teleso je prispôsobené k možnosti napojenia cez štandardný časový spínač. 
 

Pokyny pre bezpečné používanie 
 

1. Vykurovacie teleso je potrebné nainštalovať podľa pokynov výrobcu uvedených v tomto 
návode. 

2. Bezpečnostné požiadavky podľa Polské Normy PN-IEC 60364 -7-701 stanovujú minimálnu 
vzdialenosť 60 cm od okraje vani, umyvadla, kuchynského drezu, sprchy pre plnú ochranu 
proti riziku úrazu elektrickým prúdom. 

3. Výrobca odmieta zodpovednosť za úrazy vzniknuté v dôsledku samovolných konstrukčných 
úprav vykonaných na vykurovacom telese neoprávnenými osobami. 

4. Napájací kábel je neodpojiteľný a nesmie ho meniť uživateľ. Pokiaľ  sa napájací kábel 
poškodí, vykurovacie teleso sa stáva nepoužitelné. Výmenu kábla môže vykonať  len výrobca. 
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5. Nezapínajte vykurovacie teleso mimo radiátora naplneného vykurovacím médiom  („na 
sucho") na dobu dlhšiu ako 3 sekundy. 

6. Zamedzte zaplaveniu ovládača vykurovacieho telesa. 
 
POZOR!  Vykurovacie teleso nie jej určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenou 

schopnosťou pohybu, zmyslovou citlivostou alebo psychickou spôsobilosťou alebo osobami 
bez skúseností alebo znalosti zariadenia, iba pod dozorom alebo v súlade s návodom 
k používaniu zariadenia, zodpovednými  osobami za ich bezpečie. 

 

Servisné pokyny 
 
V prípade podozrenia na nesprávnu funkciu vykurovacieho telesa: 

1. Skontrolujte možné stavy vykurovacieho telesa podľa návodu. 
2. Skontrolujte, či vykurovacie teleso je správne nainštalované a pripojené k elektrickej sieti. 
3. Skontrolujte hladinu vykurovacieho média v radiátore (spôsob jeho naplnenia). 

V prípade zistenia iných nezrovnalostí demontujte vykurovacie teleso a obraťte sa na predajce. 
 
Údržba vykurovacieho telesa 
 
POZOR! Pri čistení s použitím detergentov a tekutých čistiacich prostriedkov odpojte napájenie 
vykurovacieho telesa . Zamedzte zaliatiu ovládača zariadenia. 
 
 

Demontáž vykurovacieho telesa 
 
1. Vypnite vykurovacie teleso tlačidlom a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky. 
2. V elektrickom radiátore – demontujte spolu s vykurovacím telesom, otočte vykurovacím 

telesom hore.  Nemusíte vypúšťať vykurovacie médium. 
3. V prípade radiátora zapojeného do UK uzavrite ventily na vstupe a výstupe. Vypustite 

vykurovacie médium z radiátora. 
4. Vyšróbujte vykurovacie teleso z radiátora s pomocou klúča 22. 

 
 
POZOR!  Nezašróbovať/ nevyšróbovať vykurovacie teleso za kryt. Hrozí poškodenie zariadenia. 
 
 
Likvidácia vykurovacieho telesa 
 
Po ukončení používania zariadenia nesmie byť vyhodená do komunálneho odpadu. Zariadenie 
odovzdajte do zberne a recyklácie elektrických a elektronických zariadení.  Informácie o príslušných 
zberniach použitých zariadení získate u predajcu alebo výrobcu. 
 

Dodržiavanie zásad správnej likvidácie chránite životné prostredie. 
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ZÁRUČNÉ OPRAVY – ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TELESO PMH-HT2 
 
Názov a číslo dokladu o predaji............................................................................... 
 
Miesto a dátum predaja........................................................................................... 
 
 

P.č. 
Datum podania 

reklamácie 
Dátum 
opravy 

Poznámky k oprave 
Podpis pracovníka 
Záručneho Servisu 

     

     

     

     

 
 
Záručné podmienky: 

www.pmh-co.eu 
 


