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Návod na obsluhu a montáž elektrických akumulačných kachieľ
1. Všeobecné podmienky
M20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 AK sú expedované v rozloženom stave.
Elektrické akumulačné kachle
Kompletizáciu u užívateľa môžu vykonať len odborníci s príslušným oprávnením. Návod na obsluhu je súčasťou el.
kachieľ. Preto Vás prosíme, aby ste ich pri zmene majiteľa odovzdali nasledujúcemu užívateľovi. Odporúčame Vám
pozorne si prečítať postup montáže pred uvedením do prevádzky.
Upozornenie:
môže dôjsť k uvoľneniu dymu je preto
Pri prvých prevádzkových cykloch akumulačných kachieľ
treba miestnosť dobre vyvetrať.
2. Pokyny pre inštaláciu
Elektrické akumulačné kachle
musia byť inštalované odborníkom s príslušným oprávnením,
prípadne špecializovanou organizáciou. K pripojeniu elektrických kachieľ
do elektrickej siete musíte mať súhlas príslušného energetického závodu. Pred zapojením spotrebiča musí byť hotová elektrická inštalácia,
sú určené len do obyčajného
odpovedajúca príslušným normám. Elektrické akumulačné kachle
prostredia (krytí IP 20). Prístroj je skonštruovaný pre určený čas nabíjania 8 hodín.
Pripojenie AK urobte zodpovedajúcim káblom 5x2,5 mm2. Pripojenie ventilátora a izbového termostatu urobte
samostatným neprerušeným vodičom 3x0,75 mm2 podľa schémy.
3. Bezpečnostné opatrenia
Na spotrebiče do vzdialenosti menšej ako je bezpečná vzdialenosť (obr1) sa nesmú klásť žiadne predmety z horľavých hmôt. Priestory pred kachľami a pred prednou mriežkou je nutné udržiavať voľne, aby mohol vzduch bez prekážok prúdiť dovnútra i von. V smere sálania (pred prednou výfukovou mriežkou) musí byť dodržiavaná bezpečná
vzdialenosť 50 cm.

steny stupňa horlivosti A
Dôležité upozornenie
Nikdy neodkladajte ťažké predmety a nesadajte si na vrchné veko akumulačných kachieľ
.
Môže prísť k polámaniu izolačných hranolov výhrevných telies a ich následné znehodnotenie.
Porušenie tohto bodu Návodu bude posudzované ako hrubý zásah do konštrukcie prístroja s následným neuznaním
záruky.

4. Funkčnosť el. akumulačných kachieľ M 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 AK
V noci (prípadne i vo dne) akumuluje spotrebič tepelnú energiu pri odbere elektrickej energie za výhodnú sadzbu v
špeciálnom feolitovom jadre. Počas dňa je potom akumulované teplo sálané cez povrch el. kachieľ, čím je vytvorené základné temperovanie miestnosti. Požadovanú tepelnú pohodu vykurovania priestoru zaisťuje dvojrýchlostný
ventilátor, ovládaný izbovým termostatom.
Upozorenje:
Upozornenie: Obsluhu el. akumulačných kachieľ
môžu vykonávať len dospelé osoby podľa pokynov
uvedených v návode.
Poznámka: Teplota povrchu kachieľ je informatívnym ukazovateľom tepelného obsahu spotrebiča. Počas prevádzky sa z kachieľ občas môže ozývať praskanie. Je spôsobené zmenou teploty akumulačného jadra (nejedná sa
o chybu).

Pozor! Dôležité! Počas prevádzky sa povrch kachieľ môže zahriať na teplotu vyšší než 80°C.
Zakrývanie kachieľ predmetmi vede k zvýšení prevádzkovej teploty povrchu nad normál a môže spôsobiť spálenie predmetov alebo spôsobiť požiar.

Nedávajte horľavé materiály ako napr. záclony, papier, spreje, atď. vedľa kachieľ, pred kachle alebo na kachle ani
priamo do cesty prúdu teplého vzduchu vychádzajúceho z ventilátoru.

5. Regulácia nabíjania
Slúži k určovaniu množstva tepla, ktoré sa má akumulovať v noci pre nasledujúci deň. Vykonáva sa ručne alebo
automaticky

6. Ručná regulácia
Nabíjanie množstva tepelnej energie sa ovláda kolieskom, ktoré je umiestnené na pravej zadnej strane akumulačných kachieľ. Pokiaľ sa akumulované množstvo tepla nespotrebuje cez deň, nasledujúcu noc sa spotrebič nabíja
menej. V praxi to znamená, že nabíjanie sa nastavuje len niekoľkokrát v roku.

silné nabíjanie
stredne silné nabíjanie
slabé nabíjanie
vypnuté

Upozornenie:
Pri prvom spustení akumulačných kachieľ
do prevádzky odporúčame nastaviť ovládacie koliesko
do polohy „slabé nabíjanie“ nasledujúci deň do polohy „stredne silné nabíjanie“ a tretí deň do polohy „maximálne
nabíjanie“. V týchto dňoch sa objavuje zdravotne neškodný zápach, spôsobený vypaľovaním organického spojiva
izolácie Prvé spustenie ventilátoru akumulačných kachieľ
, alebo prvé zapnutie na začiatku vykurovacieho obdobia je nutné urobiť pod dozorom. To platí i po premiestení kachieľ. Pri demontovanom ventilátore
sa kachle nesmú nabíjať.

7. Regulácia teploty miestnosti
Izbový termostat, ktorý nie je súčasťou vybavenia spotrebiča, reguluje podľa individuálnych požiadaviek teplotu v
miestnosti v rozmedzí od+5°C do 25°C. Umožňuje voľbu rýchlosti ventilátora. Pre jeho spoľahlivú funkciu venujte,
prosím pozornosť návodu výrobcu termostatu.

8. Údržba spotrebiča
Vzhľadom k celkovému prevedeniu a konštrukcie nevyžaduje spotrebič špeciálnu údržbu.
Odporúčame Vám pred každým vykurovacím obdobím vyčistiť prednú výfukovú mriežku a zadný kryt ventilátoru
pomocou vysávača. Povrch kachieľ čistite bežnými čistiacimi prostriedkami.
Nepoužívajte čistidla s brusnými či leptavými účinkami.

9. Technické údaje
označenie

príkon (W)

M 20 AK
M 30 AK
M 40 AK
M 50 AK
M 60 AK
M 70 AK
M 80 AK

2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

max. nabitie
(kW/8h)
14
21
28
35
42
49
56

rozmery
v x d x š (mm)
680 x 515 x 245
680 x 685 x 245
680 x 685 x 295
680 x 855 x 295
890 x 685 x 295
680 x 1025 x 295
890 x 855 x 295

hmotnosť (kg)

počet tehál
(kom.)
12
18
24
32
36
40
48

102
148
188
250
270
310
355

10. Postup montáže
1. postavte akumulačné kachle
na konečné miesto tak, aby ich predná strana s výfukovou
mriežkou smerovala do miestnosti.
2. Odmontujte pravý bočný panel: ľahko povoľte dve skrutky označené písmenom A (nevyskrutkovať), z nich
prvý je zapustený vpredu vo výfukovej mriežke a druhý vzadu na bočnej časti krytu ventilátoru. Potom
úplne odskrutkujte skrutku označený písmenom C. Potom opatrne vytiahnite dolnú časť pravého bočného
plechu, najprv v smere šípky F1 a potom F2 (obr. 4).
3. Odmontujte veko: vyskrutkujte 2 skrutky označené písmenom B (obr. 3) na zadnej strane kachieľ hore a
odstráňte veko; mierne nadvihnite zadnú časť a súčasne ňou jemne potiahnite smerom dozadu.
4. Z vnútra kachieľ vyber príslušenstvo: výhrevné telesá, hranoly z tvrdej izolačnej hmoty a dosku zelenej
izolačnej hmoty z minerálnej vlny (viď. fotodokumentácia obr. A a B).
Upozornenie: nevyťahujte izoláciu, ktorá je umiestnená pri každom plechu z vnútra a tiež na dne kachlí!

sl. 2
výkon
vykurovacie teleso 665 W /ks/
vykurovacie teleso 835 W /ks/
vykurovacie teleso 1000 W krátke /ks/
vykurovacie teleso 1000 W dlhé/ks/
doska z minerálnej vlny /mm/
izolačné hranoly 20x20 /mm/
izolačné hranoly 45x20 /mm/

sl. 3
2 kW

3 kW

2

3

4 kW
6

sl. 4
5 kW
6

6 kW

7 kW
3
4

8 kW

6
8
150 x 345 150 x 515 200 x 515 200 x 686 200 x 515 200 x 855 200 x 685
3 x 50
4 x 50
4 x 50
5 x 50
4 x 100
6 x 100
5 x 100
3 x 340
3 x 510
4 x 510
8 x 340
4 x 510
4 x 340
8 x 340
4 x 510

5. Naplňte kachle žiaruvzdornými tehlami: rad (rady) tehiel uprostred je umiestnený (sú umiestnené)
o 2 cm nižšie, oproti dvom vedľajším radom kvôli cirkulácii vzduchu.
tehiel

tehiel

tehiel

tehiel

tehiel

tehiel

tehiel

6. Po uložení všetkých tehiel položte na vrchné rady tehiel hranoly z izolačnej hmoty, a to nasledovne: malé
hranoly 50x20x20 mm alebo 100x20x20 mm ležia na tehlách uprostred (obr. d) a dlhé potom na vonkajších
radách tehiel a na malých hranoloch. Vytvára sa tak rovina (obr.e).
7. V zelenej doske izolačnej hmoty z minerálnej vlny pretiahnite porcelánové časti vykurovacích telies až na
doraz k prstencu. Dbajte na presnosť a priliehanie izolačnej hmoty k telesu z dôvodu úniku tepla.
8. Dosku s telesami opatrne položte na plochu izolačných hranolov tak, aby vykurovacie telesa zapadli do
otvorov medzi izolačnými hranolmi a tehlami.

vykurovacie teleso

Veľmi dôležité upozornenie
Kovový prstenec oddeľujúci pevnú časť vykurovacieho telesa od porcelánovej musí ležať na izolačných hranoloch
a nesmie sa dotýkať tehiel. V prípade, že by sa dotýkal tehiel, mohlo by dôjsť k poškodeniu pevnej časti vykurovacieho telesa alebo ventilátoru!

veko
porcelánová časť telesa

minerálna vlna pod vekom
minerálna vlna
kovový prstenec telesa

hranol izolačnej hmoty
cirkulácia vzduchu
žiaruvzdorná vnútorná tehla

pevná časť telesa
žiaruvzdorná vonkajšia tehla

9. Zasuňte konce vodičov do porcelánových svoriek na vrchné časti zadného panelu podľa nasledujúceho
schémy a obr.g

10. Nasuňte veko: prednú časť tlakom zasuňte a potom vyskrutkujte skrutky označené písmenom B v zadnej
časti kachieľ (obr. 3).
11. Podľa schémy elektrického zapojenia pripojte akumulačné kachle
elektrickej sieti na
svorkovnici a zároveň pripojte i vodiče od termostatu na svorkovnici 2.
12. Pravý bočný panel zasuňte vrchnou časťou pod veko a v spodnej časti ho priskrutkujte skrutkami
označenými písmenom A a C.

A

Výrobca: MarexTrade d.o.o.
Zapljanska 86, 110 10 Beograd
Tel.: (011) 397 02 90, 247 26 83
Fax: (011) 249 22 76
e-mail: marex@beocity.net
www.marextrade.co.yu

Dovozca: MarexTrade-Slovakia s.r.o.
Fándlyho 6, 949 01 Nitra
Tel: 00421376559191
Fax:00421377335987
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