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Záruèní list
Výrobek byl pøed odesláním od výrobce pøezkoušen. Výrobce ruèí 

za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené 
pøíslušnými technickými normami za pøedpokladu, že ho bude 
spotøebitel užívat zpùsobem, který je popsán v návodu.

Do záruèní opravy musí být výrobek zaslán vždy se záruèním listem
a peèlivì zabalen. K výrobku se pøipojí prùvodní dopis s udáním dùvodu 
reklamace.

Pøi reklamaci v záruèní dobì je nutno se obrátit na prodejce,
u kterého byl výrobek zakoupen nebo pøímo na výrobce.

Výrobce poskytuje záruku na výrobek 2 roky od data prodeje.

Záruka se nevztahuje na vady zpùsobené chybnou montáží nebo 
zacházením, které je v rozporu s užíváním popsaném v návodu              
k používání nebo mechanickým poškozením.

Kupující byl seznámen s funkcí a použitím výrobku.

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodávajícího
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ELVL s.r.o.
Prùmyslová 631
391 02 Sezimovo Ústí
IÈ: 62503651
tel./fax: + 420 381 254 215 
e-mail: info@bitherm.cz

Typ: EL.05 RC              W v.è. 

Kontroloval: Dne:

Barevné provedení: bílá

èerná

metalická støíbrná

støíbrná lesk

EL.05 RC

Elektrické topné tìleso s regulátorem

Návod k použití - popis
      Elektrické topné tìleso s elektronickým regulátorem prostorové teploty a programem 
sušení (typ EL.05 RC) je urèeno pro pøímý ohøev teplonosné látky (vody) v koupelnových 
otopných tìlesech (dále jen „radiátorech”), které jsou souèasnì pøipojeny na soustavu 
ústøedního vytápìní.

    Elektronický regulátor je øízen mikroprocesorem, který zaruèuje inteligentní provoz 
koupelnového radiátoru. Zaøízení je vybaveno ochranou spínacího relé, která zamezí 
spínání èastìji než jednou za 5 sekund. V pøípadì výpadku napájecí sítì jsou                   
po opìtovném zapnutí automaticky obnoveny všechny funkce, které byly v provozu              
v  okamžiku  výpadku,  vèetnì  dokonèení  sušícího  cyklu.

Bezpeènostní pokyny

Topná èást tìlesa musí být v celé své délce bìhem provozu 
neustále ponoøena v teplonosné kapalinì! Z tohoto dùvodu       
je nutné radiátor pravidelnì kontrolovat a provádìt jeho 
odvzdušnìní!

Pøívodní kabel tìlesa se nesmí pokládat nebo zavìšovat       
na radiátor. V pøípadì poruchy tìlesa èi poškození napájecího 
pøívodu musí být jeho oprava èi výmìna provedena výrobcem, 
jeho servisním technikem nebo podobnì kvalifikovanou 
osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpeèné situace.          
Pøi výmìnì napájecího pøívodu s kabelovou prùchodkou musí 
být dodržen technologický postup výrobce! 

Elektronický regulátor není urèen pro používání osobami 
(vèetnì dìtí), kterým fyzická, smyslová nebo mentální 
neschopnost èi nedostatek zkušeností a znalostí zabraòuje v jeho 
bezpeèném používání, pokud na nì nebude dohlíženo nebo 
pokud nebyly instruovány ohlednì použití spotøebièe osobou 
zodpovìdnou za jejich bezpeènost. Není pøípustné ponechat 
dìti bez dozoru, aby si mohly s elektronickým regulátorem hrát.

Podmínky montáže
Výkon elektrického topného tìlesa se volí v závislosti na výkonu radiátoru dle 

doporuèení jeho výrobce. Použití elektrického topného tìlesa o vyšším výkonu než        
je doporuèený výrobcem není pøípustné. Elektrické tìleso musí být instalováno vždy      
ve svislé poloze s regulátorem dole. Montáž v jiné poloze není pøípustná.

Pøi montáži je nutné dbát na provozní podmínky.  Teplonosná kapalina v radiátoru 
mìnící svùj objem vlivem zmìny teploty má možnost objemové zmìny vyrovnávat            
v expanzní nádobì *.



Tìleso nesmí být instalováno do radiátoru zcela uzavøeného, pokud není zajištìna 
kompenzace objemové roztažnosti kapaliny. V opaèném pøípadì hrozí nebezpeèí 
nekontrolovatelného nárùstu tlaku uvnitø radiátoru a následná destrukce.

Elektrická topná tìlesa jsou osazena omezovaèem teploty s vypínací teplotou               
do 90°C. Jedná se pouze o havarijní prvek, který slouží  jako  ochrana  proti  pøehøátí  

tìlesa,  ale  nikoliv  jako  provozní  termostat.

Pøi správné velikosti a instalaci elektrického topného tìlesa nesmí v bìžném provozu 
teplota otopné teplonosné kapaliny v radiátoru dosáhnout vypínací teploty omezovaèe. 
Pøedimenzováním výkonu el. topného tìlesa mùže dojít k rozpojení topného obvodu 
omezovaèem teploty.

Elektrické topné tìleso EL.05 RC bylo zkoušeno a certifikováno v SZÚ Brno.

Montáž
Montáž a výmìnu el. tìlesa smí provádìt pouze osoba s pøíslušnou elektro-

technickou odbornou zpùsobilostí.

Pøi montáži je nezbytné zkontrolovat, zda instalace do které bude tìleso pøipojeno, 
splòuje pøedepsané bezpeènostní pøedpisy. V koupelnách a sprchách musí být dodrženy 
ustanovení normy ÈSN 33 2000-7-701 ed. 2 **. Montáž se provádí dle obrázku è.1 do pravé 
nebo do levé vertikální komory radiátoru ve spodní èásti podle podmínek umístìní 
radiátoru v místnosti a pøipojení na otopnou soustavu.

Pøed montáží je nutno zkontrolovat dostateènou velikost montážního prostoru    
opatrným zasunutím elektrického tìlesa do radiátoru. Pøi montáži se do vnitøního závitu 
dolní vývodky radiátoru našroubuje elektrické topné tìleso a dotáhne stranovým klíèem 
který je souèástí dodávky EL.05 RC. Další postup montáže viz. obr. è. 1. 

POZOR 
Není pøípustné elektrické topné tìleso dotahovat jiným zpùsobem.

Takto zkompletovaný radiátor se zavìsí na zeï, pøipojí k otopné soustavì, napustí 
teplonosnou kapalinou a odvzdušní.

Pøi manipulaci je nutné tìleso s regulátorem chránit pøed nárazem, aby nedošlo          
k jeho mechanickému poškození. Elektrické topné tìleso se pøipojuje do instalaèní 
krabièky pevného elektrického rozvodu s pøedøazeným vypínaèem a jistièem 10 A            
a jmenovitým napìtím 230 V 50 Hz. Po instalaci el. tìlesa a napuštìní radiátoru kapalinou 
se musí ovìøit izolaèní odpor   a ochrana pøed úrazem elektrickým proudem podle 
pøíslušné ÈSN **.

Pøedpisy vztahující se k montáži el. tìlesa do koupelnového radiátoru: 
ÈSN EN 60335-1 ed. 3, ÈSN EN 60335-2-30 ed. 3, ÈSN EN 60335-2-43 ed. 2, ÈSN 061101, 
zákon è. 90/2016 Sb. v platném znìní.

*    soustava ústøedního vytápìní

**  pøi montáži el. topného tìlesa mimo území ÈR je nutné se øídit odpovídajícími národními pøedpisy

Obsluha
     Koupelnový  radiátor pøipojený na otopnou soustavu ÚT se zabudovaným elektrickým 
tìlesem EL.05 RC mùže pracovat   ve dvou režimech:

1.    jako klasický  teplovodní  radiátor  ústøedního  vytápìní.
2.     jako samostatné elektrické topidlo, nebo sušák ruèníkù v dobì, kdy není v provozu  
       otopná soustava.

Elektronický regulátor spíná topné tìleso pootoèením ovládacího koleèka z polohy 
vypnuto smìrem do polohy +, která je pásmem požadované teploty. Pokud nastavená 
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Obr. è. 2
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U   - fázový vodiè
      (èerný nebo hnìdý)

N  - nulový vodiè
      (modrý)

- ochranný vodiè
  (zelený/žlutý)
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teplota není dosažena, je provozní stav signalizován èervenì. Po dosažení nastavené 
prostorové teploty svítí zelená signálka. Pøi stisknutí ovládacího koleèka smìrem vzhùru 
dojde k zapnutí programu sušení, který je po dobu dvou hodin signalizován oranžovì.    
Po jeho ukonèení pøepne regulátor funkci do pùvodního nastavení prostorové teploty. 
Pokud požadujeme program sušení ukonèit døíve, opìtovným stisknutím ovládacího 
koleèka pøechází regulátor do pùvodního nastavení regulace prostorové teploty.

Provozní indikace   -   stav signálky:
zelená                -   zaøízení zapnuté, netopí, v prostoru je vyšší teplota

                                      než je nastavena na regulátoru
èervená             -   zaøízení v provozu, topí se
oranžová           -   zaøízení v provozu, topí se v režimu SUŠENÍ
nesvítí                 -   regulátor je vypnutý
trvale bliká        -   chybový stav; výrobce doporuèuje zaøízení vypnout na dobu 
                               1 minuty a poté opìt zapnout (restart). V pøípadì trvání poruchy 
                               kontaktovat obchodnìtechnický servis výrobce.

Technické údaje
Jmenovité napìtí                        230 V 50 Hz
Jmenovitý pøíkon                         200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1200  1350 [W]
Délka tìlesa                                 380  380  435  435  550  550  720  720    720    875    875 [mm]
Tøída spotøebièe                          I
Krytí                                               IP 44
Nastavitelná provozní teplota   5° - 30°C
Vypínací teplota omezovaèe   90°C
Doba sušícího programu            2 hod.
Délka pøipojovacího kabelu      1,5 m
Pøipojovací závit                          G 1/ 2”
Maximální provozní tlak              1,2 MPa
Pracovní poloha                         svislá
Umístìní                                        ve spodní èásti radiátoru

Obr. è. 1
Zpùsob montáže


