MRAMOROVÉ PANELY
MR
NÁVOD NA MONTÁŽ

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE

Montážny návod
Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do
prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so
zodpovedajúcou kvalifikáciou.
Odstupy
Odstupy spodnej hrany spotrebiča od podlahy nesmú
byť menšie ako 50 mm. Odstup na stranu, napr. k
nábytku, musí byť minimálne 100 mm a smerom hore
minimálne 100 mm (viď. obr. 2). V kúpelniach musí byť
panel inštalovaný v zhode s ČSN 33 2000-7-701 a smie
byť umiestnený v súlade s obr. 1 v zónach 2 a 3.
Panel je zariadenie triedy II a je chránený proti
striekajúcej vode, krytie IP 44. Panel nesmie byť
umiestnený priamo pod zásuvkou elektrického prúdu. El.
inštaláciu je nutné vybaviť 2-pólovým vypínaním, jeho
vzdialenosť rozpojených kontaktov sa rovná min. 3 mm
(túto podmienku spĺňa termostat Fenix Therm 100).

Montáž
Panel je zabalený samostatne v kartónovej krabici a
na uchytenie na stenu slúžia upevňovacie konzoly. Panel
je možné inštalovať horizontálne alebo vertikálne.
Otvory pre konzoly vyvŕtajte podľa obr. 4 (horizontálna
inštalácia,) alebo podľa obr. 5 (vertikálna inštalácia).
Rozmery A sú rozstupy vŕtaných otvorov a rozmery
B, C a D sú minimálne vzdialenosti otvorov od
okolitých predmetov.
Konzoly upevnite k stene skrutkami do hmoždiniek
(nie sú súčasťou výrobku). Tieto je nutné voliť s
ohľadom na druh materiálu steny a na vyššiu hmotnosť
panelu.
Panel zaveste na konzoly vždy za horné dve skrutky
(podľa spôsobu zavesenia) a pevne utiahnite
pripravenými maticami s podložkou.
Upevňovacie matice naskrutkované na dvoch
skrutkách panelu sú pripravené pre zavesenie na ležato.
K panelu sú pribalené okrem upevňovacích konzol
taktiež stavajúce opierky, ktorými sa po naskrutkovaní
na spodné skrutky panelov vymedzí odstupová
vzdialenosť panelu od steny.
Na obr. 3 je zobrazený bočný pohľad na panel po
zavesení na stenu.
Montáž držiaku na uteráky
Držiak na uteráky nie je štandardná súčasť výrobku,
je dodávaný iba na objednávku.
Slúži na zavesenie mokrých tkanín s váhou do 5 kg
za účelom vysušenia. Vyrába sa pre panel MR 800, MR
1000 a MR 1200 (MR 1500, MR 1900) zavesený na
stenu vertikálne podľa obr. 4.
Pred inštaláciou panelu na stenu upevnite držiak na
horné dve skrutky panelu s rozstupom A2 (360 mm) tak,
že ho nasuniete na skrutky, následne nasuňte obidve
konzoly a dotiahnite maticami s podložkou (obr. 6).
Elektrická inštalácia
Panel je vybavený dvojžilovým vodičom na 1/N 230
V/50 Hz.
Farebné označenie vodičov: Fáza – hnedý, Stredný
(pracovný) vodič – modrý.
Napájací vodič je pripojený do krabice na stene, viď.
obr. 3. Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí
byť nahradený výrobcom alebo jeho servisným
technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa
tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

Ovládanie panela
Doporučujeme zaistiť ovládanie panela externým priestorovým termostatom s vypínačom (napr.
Fenix Therm 100).
Priestorový termostat udržuje nastavenú teplotu vzduchu v miestnosti. Panel je ďalej vybavený
obmedzovacím termostatom, ktorý slúži na reguláciu povrchovej teploty panelu, ktorá nesmie
presiahnuť 85 °C.
Demontáž panelu
Pred uvolnením upevňovacích konzol odpojíme pomocou dvojpólového vypínača panel od siete. S
použitím náradia uvoľnite montážne skrutky a panel nadvihnite zvislo nahor tak, aby sa konzoly
uvoľnili zo skrutiek. Ďalej je nutné odpojiť napájací vodič z krabice na stene.
Upozornenie
Akékoľvek zásahy do panelu môžu vykonávať iba kvalifikované osoby. Pred zahájením takejto
práce musí byť panel vypnutý od zdroja prúdu. Ak ide o prírodný materiál, ktorý je krehký, je nutné
dbať na zvýšenú opatrnosť pri preprave, manipulácii a montáži. Mramorovú dosku panelu je možné
ošetrovať len prostriedkami, ktoré nepoškodia kvalitu povrchu (lesk).
Dôležité bezpečnostné pokyny
V žiadnom prípade panel nezakrývajte. Nápis
„NEZAKRÝVAŤ“ upozorňuje, že akýkoľvek materiál,
ktorým je zakrytý panel môže spôsobiť požiar. Pred panel sa
nesmie stavať žiadny nábytok ani vešať záclony (viď. obr. 7)
a musí byť zaručená voľná cirkulácia vzduchu. Pravidelne,
minimálne zakaždým pred zahájením vykurovacej sezóny,
odstraňujte prach z panelu. Nedotýkajte sa panelu z vane
alebo sprchy!
Panel je možné montovať na podklady triedy horľavosti
C1, C2.

Technické údaje
TYP
MR 300
MR 500
MR 800
MR 1000
MR 1200
MR 1500
MR 1900

Rozmer
Hmotnosť Výkon
(mm)
(kg)
(W)
DxŠxH
500x500x30
20
300
700x500x30
28
500
900x600x30
43
800
1100x600x30
53
1000
1300x600x30
62
1200
1500x600x30
72
1500
1800x600x30
91
1900

Prúd
(A)

Napätie

Trieda

Max.
povrch.
teplota

Krytie

1,30
2,17
3,48
4,35
5,20
6,50
8,30

230 V
AC

II

85°C

IP 44

Záručné podmienky
Dodávateľ poskytuje na výrobky záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na
vady spôsobené dopravou, nedbalou manipuláciou a neodbornou montážou. Záruka sa rovnako
nevzťahuje na neodborný zásah do panelu a na bežné opotrebenie výrobku.
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