
Návod k     montáži  

Pevné pripojenie telies na stenu (viď. vyobrazenie postupu 1 – 4)
spĺňa  požiadavky pre získanie dvojtarifovej sadzby s operativným riadením doby platnosti nízkej tarify 
po dobu 20 hodin (sadzba DD5-D11). Povolené umiestnenie v kúpeľni, krytie IPX4.

Voľné pripojenie telies – radiátory môžete mať na stojanoch s odnímateľnými kolieskami. Je 
možné ich premiestňovať vďaka vonkajšiemu káblovému pripojeniu a mobilnému termostatu do 
zásuvky. Voľne pripojené radiátory nie je povolené inštalovať v kúpeľniach.

Dôležité!  
Každý radiátor alebo miestnosť, kde sú radiátory inštalované, musí byť regulovaný(á) priestorovým 
termostatom. Inštalácia radiátoru bez regulácie nie je prípustná.

Všeobecné pokyny:

• Inštaláciu radiátorov smie vykonávať len odborník z oboru elektro (podľa vyhl. 50/1978 Zb.).

• Je potrebné rešpektovať príslušné predpisy pre inštaláciu.

• Radiátory sa nesmú montovať v bezprostrednej blízkosti horľavých látok a v priestoroch, pre ktoré nezodpovedá 
krytie radiátora ( krytie IPX4 ).

• Radiátor je obojstranný, tzn., že zadná i predná strana je rovnaká. Zariadenie pre el. pripojenie je pod bočnou 
lištou panela. Radiátor inštalujte do takej polohy, aby jeho bočná lišta so zariadením pre el. pripojenie bola čo 
najbližšie k prípojnej el. krabici. 

• Pri priamom napojení cez prípojnú krabicu sa do prúdového okruhu zabuduje všetkými póly odpojiteľné 
oddelovacie zariadenie (napr. stykač) s vzdialenosťou roztvorenia kontaktov min. 3 mm.

• Radiátor sa nesmie umiestniť bezprostredne pod respektíve pred nástennú zásuvku.

• Dodržujte minimálnu vzdialenosť 2 cm medzi hornou hranou radiátora a spodnou hranou okenného 
parapetu a  2 cm medzi spodnou hranou radiátoru a podlahou. ( viď. vyobrazenie vpravo hore ).

• Pri manipulácii s radiátormi sa vyvarujte pádu radiátora, otrasom, či hrubému zaobchádzaniu.

Umiestnenie izbového termostatu:
Termostat doporučujeme umiestniť do výšky 1,5 m, minimálne 20 cm vľavo alebo vpravo od radiátora alebo 
kamkoľvek do miestnosti mimo miest vystavených priamemu slnečnému žiareniu. Ďalej nedoporučujeme 
inštaláciu priamo pri dverách z dôvodu možných otrasov.



Návod pre pripojenie elektrických radiátorov EVO k     sieti (230V AC)  

Je potrebné postupovať podľa nasledujúcich krokov:

1. Vyberte radiátor z obalu a postavte ho.
2. Skrutkovačom ľahko stlačte úchyt na zakrytie ( vrchná krycia lišta ) a vysuňte ho z výrezu. Toto 

opakujte, až pokiaľ sa dá zakrytie zdvihnúť.
3. V tomto stave vykonajte montáž na stenu.
4. Na tej strane, kde má radiátor štítok, sú tiež vývody k zapojeniu.  Úchyty klipsového dielu 

ľahko zatlačte a klipsový diel odstráňte smerom hore. 
5. Voľný postranný diel úplne odstraníte pohybom  smerom dole.
6. Keramickú svorkovnicu z  postranného dielu vyberte.
7. Zasunutie pripojovacieho kabla vykonajte podľa schémy (rez A-A, otvor pre kábel sa nachádza 

vo vnútornej strane postranného dielu) a vykonajte zapojenie kábla do keramickej svorkovnice.
8. Keramickú svorkovnicu zasuňte späť do postranného dielu a usporiadajte v ňom káble tak, aby 

nedošlo pri zatváraní k ich nežiadúcemu zovretiu. 
9. Postranný diel zasuňte zospodu do lamiel a pritisknite pevne k boku radiátoru a nasaďte späť 

vrchný klipsový diel takým zpôsobom, aby jeho úchyty úplne zapadli do otvorov postranného 
dielu.

10. Potom nasaďte späť zakrytie ( vrchnú kryciu lištu ) opäť pomocou stlačenia jeho úchytov.
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