
Poznámky: Z důvodu neustálého vylepšování produktu odkazujte jen na skutečný 
produkt. Firma si vyhrazuje právo k úpravám bez upozornění. Mohou se vyskytovat 
malé rozdíly mezi vzhledem prvků na obrázcích a jejich skutečným vzhledem. Firma si 
vyhrazuje právo k definitivní interpretaci v tomto rozsahu. 
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Děkujeme za zakoupení produktů z naší nabídky elektrických ohřívačů. Zakoupený 
pokojový ohřívač je vyrobený továrně. Provedené testy a kontroly jsou zárukou kvality 
našich produktů. Zacházejte s produkty opatrně. Před zahájením používání se důkladně 
seznamte s návodem k montáži a obsluze. Uložte návod na bezpečném místě. Výrobce 
nenese odpovědnost za jakékoliv závady nebo ztráty způsobené nedodržováním 
opatření uvedených v návodu. 

Uložte návod na bezpečném místě. V případě pochybností kontaktujte místní oddělení 
péče o zákazníky nebo prodejce. 

I. Úvod 

Akumulační ohřívače jsou ideálním řešením vytápění pro mnohé domácnosti. Jsou 
velmi cenově výhodné. Díky akumulaci tepla při nízkém tarifu, obvykle v noci, mohou 
výrazně snížit účet za elektrickou energii a vytápět dům 24 hodin denně za 
bezkonkurenční cenu. Akumulační ohřívače začínají odebírat el. energii v okamžiku 
přepnutí na noční proud a vypínají po přepnutí na vyšší tarif, co zajišťuje výhodnou 
sazbu po celý den. 

Funkce: 

• Použití tepelně izolačních vysokoteplotních desek a tepelně izolačních 
vakuových materiálů pro efektivnější snížení tepelných ztrát. 

• Plné využití elektrické energie v období nízké spotřeby a omezení nákladů na 
elektrickou energii. 

• Přední výstup vzduchu šířky 45 stupňů umožňuje v krátké době vytvoření 
průtoku studeného vzduchu a výjimečného efektu „vzruchové clony“. 

• Díky použití bimetalického regulačního ventilu a automatického systému 
regulace a uvolňování je dosaženo rovnoměrné rozložení teploty v místnosti a 
větší pohodlí uživatele. 

• Z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a funkčnosti konstrukce je elektrický 
ohřívač shodný s mezinárodními požadavky GB4706.1-2005 a GB4706.44-
2005, což zaručuje bezpečnou a spolehlivou funkci. 

• Zařízení negeneruje efekt spalování, škodlivé zplodiny, odpady, znečištění, 
hluk a je šetrné k životnímu prostředí. 

• Jako médium není potřeba horký olej, co zvyšuje bezpečnost. 

II. Technické údaje 
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P. č. Kód Napětí/Výkon Systém ovládání Metoda montáže Rozměry 
(mm*mm*mm) 

1 AZDX1600 230V/1600W Mechanické 
ovládání Nástěnné/stojící zařízení 592×610×200 

2 AZDX2400 230V/2400W Mechanické 
ovládání Nástěnné/stojící zařízení 820×610×200 

3 AZDX3200 230V/3200 W Mechanické 
ovládání Nástěnné/stojící zařízení 1048×610×200 

III. Konstrukce 

Akumulační ohřívač ANZE sestává z topného tělesa, akumulačního bloku, izolační desky, řídicí 
zařízení: vstupního a výstupního, a kovové nosné konstrukce. Vpravo je výkres sestavy 
akumulačního ohřívače ANZE. 

IV. Provozní pokyny 

1. Vstupní řídicí zařízení 
Vstupní řídicí zařízení sestává z termostatu a vstupního regulátoru, který slouží hlavně pro 
nastavení doby nahřívání elektrického ohřívače s použitím termostatu na dobu nastavenou v 
časovém programátoru dle teploty v místnosti. V okamžiku nastavení vyšší hodnoty na 
vstupním regulátoru se akumulační ohřívač nahřívá po delší dobu a může být uvolněno větší 
množství tepla během celého procesu. Při nastavení nižší hodnoty je situace obrácená. 
2. Výstupní řídící zařízení 
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Výstupní řídicí zařízení sestává z bimetalu a výstupního regulátoru. Tento komponent slouží 
hlavně pro regulaci polohy výstupního regulátoru pro přizpůsobení nastavení pro počáteční 
deformaci bimetalu, tj. pro regulaci doby uvolňování tepla tryskou. Pokud je výstupní regulátor 
nastavený na vyšší hodnotu, doba uvolňování tepla výstupním otvorem se prodlužuje. 

3. Regulace teploty v místnosti 

(1) V počáteční fázi používání se elektrický ohřívač přizpůsobuje teplotě v místnosti a teplotě 
venku pro dosažení optimálního režimu provozu. Regulace probíhá dle následujícího 
postupu: 

(2) Nastavit výstupní regulátor v poloze 6 pro zvýšení teploty v místnosti (nejvyšší úroveň, 
dřívější průtok tepla výstupním otvorem). 

(3) Pokud má být teplota v místnosti vysoká, otočte vstupní regulátor o 3 nebo 4 stupně a 
ohřívejte po dobu 7-8 hodin denně (dobu nahřívání můžete nastavit libovolně). 

(4) Pokud teplota v místnosti nemusí být příliš vysoká, otočte vstupní a výstupní regulátor do 
polohy 2-3 tak, aby při následném topení byla nižší spotřeba energie. 

Dle potřeby teploty v místnosti je třeba nastavit vstupní regulátor tak, aby doba nahřívání byla 
delší nebo kratší (doba nahřívání je delší, když je regulátor nastavený na vyšší hodnotu, a 
kratší, když je nastavený na nižší hodnotu). V případě potřeby zvýšení teploty v místnosti je 
třeba dle toho nastavit vstupní regulátor. Díky zvýšení lokalizace po uplynutí nastavené doby 
je možné dosáhnout požadovanou teplotu v místnosti a obráceně. 

4. Doplňování deficitu tepla 

Při nastavení nízké hodnoty uživatelem, nejnižší teplota v místnosti obecně nesplňuje 
projektové předpoklady a dobu nahřívání je třeba zvýšit pro doplnění deficitu tepla. Vytápění 
elektrickou energií je regulováno segmentem cen elektrické energie v době nízké poptávky. 
Pro změnu doby nahřívání je třeba použit časovač. Pro doplnění deficitu tepla mezi novou a 
předchozí dobou nahřívání je třeba zachovat odstup nejméně 6 hodin. 

V. Montážní pokyny 

1. Přípravné činnosti před montáží 
(1) Elektrický ohřívač a akumulační blok jsou balené samostatně a pro montáž je potřeba 

určité množství regenerátoru. 
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(2) Při montáži je třeba používat vodiče odolné proti působení vysoké teploty. Vodiče 
hlavního přívodu jsou označené následujícími barvami: červená - protipožární vodič, 
modrá - neutrální vodič, 

2. Postup montáže 

(1) Otevřete obal a zkontrolujte, zda 
nechybí žádné prvky vybavení. 

(2) Přemístěte zahloubení držáku ve 
směru přední části ohřívače a 
upevněte je s pomocí šroubů. 

3. Jeden z držáků ohřívače je pevně 
upevněný a ideálně přizpůsobený pro 
upevnění na stěnu. Oba konce se 
nachází ve vzdálenosti nejméně 75 mm 
od stěny, a horní část tvoří nejmenší 
zbývající prostor s šířkou 250 mm. 
Zajistěte, aby se v prostoru ohřívače nenacházely žádné překážky. Pro odpovídající 
zabezpečení ohřívače je třeba zvolit podlahovou krytinu a ostatní prvky (jak je ukázáno 
výše). 

Otočte vnější plášť ohřívače dnem nahoru, sejměte spodní těsnění, vyjměte parky 
elektrického ohřívače zavěšené na stěně a na dně ohřívače instalujte visící skupinu patek 
dle obrázku níže. 

Postavte ohřívač ve svislé poloze a osaďte ve finální poloze pro montáž na stěnu. 
Proveďte označení na stěně. Vybalte spojku (4) a hák (1), následně vyvrtejte otvor s 
pomocí elektrické vrtačky. 
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Upevněte hák ke stěně s pomocí kotvy, následně upevněte spojku (4) do otvoru zezadu 
ohřívače s pomocí samořezného šroubu M4x8 (3). Spojte hák (1) se spojkou (4) s pomocí 
montážního šroubu M4*8 (2) (viz obrázek níže). 

4. Označte polohu na stěně a vyvrtejte otvor pro upevnění nástěnného háku ke stěně. 
Upevněte elektrický ohřívač ke stěně a spojte montážní otvor se samořeznými šrouby v 
otvoru ve stěně. 

5. Zjistěte směr vedení přívodního kabelu dle zdroje a pevně upevněte napájecí kabel v 
zadní části ohřívače s pomocí stahovacího pásku. Následně připojte hlavní napájecí 
vodič dle označení na ohřívači. Potáhněte volný vodič dozadu a utáhněte upevňovací 
šroub na svorce. 

6. Upevněte ohřívač na montážním držáku: 

(1) V případě absence podlahové lišty upevněte ohřívač v otvoru držáku nacházejícím se 
nejblíže stěny. 
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(3) Montážní a údržbové činnosti mohou provádět jen profesionální montéři proškolení naší 

firmou. 

 Montážní otvor Montážní otvor 



 

(2) V případě použití podlahové lišty šířky 100 mm upevněte ohřívač s pomocí šroubu s 
využitím otvoru ve vnější části montážního držáku. 
(3) Pokud šířka podlahové lišty přesahuje 150 mm, zmenšete hodnotu o 150 mm a určete 
délku dle celkové šířky ohřívače. Poznámka: Při demontáži ohřívače šroub vytáhněte teprve 
po vyjmutí akumulačního vodiče. 

7. Vyjměte 2 samořezné šrouby nacházející se podél spodní hrany ohřívače pro sejmutí skupiny 
předního panelu. Položte dlaně na bočních částech předního panelu, zatlačte na přední panel 
palcem a odpojte horní hranu. Sejměte skupinu a odložte vedle. 

8. Odšroubujte vnitřní šrouby předního panelu, následně vyjměte přední panel. Během snímání 
předního panelu zachovejte opatrnost při upevňování izolační desky k vnitřní části. Pozor na 
poškození izolační desky. 

9. Pro usnadnění provádění montážních prací u zadního 
akumulačního vodiče sejměte elektrickou topnou trubici. 
Odšroubujte upevňovací kolík na konci topné trubice, 
vytáhněte připojovací svorku, zvedněte trubici a potáhněte. 
10. Opatrně namontujte spodní řádu zadní vrstvy 
akumulačního vodiče. Nejdříve upevněte akumulační vodiče 
na obou koncích. Následně je umístěte v prostřední části, a nakonec v horní řádě. 

11. Přeložte konec topné trubice zahloubením ve spodní části izolační desky a upevněte s pomocí 
stahovacího úchytu. Ujistěte se, že topná trubice úplně klesla a pružinový pojistný kroužek topné 
trubice se nachází blízko izolační desky. 

12. Následně namontujte přední vrstvu bloku 
akumulačního vodiče a nasměrujte směrem k 
zahloubení. 

13. Zkontrolujte, zda je možná volná regulace 
výstupu vzduchu a zda je výstupní regulační 
zařízení v poloze 3. 
14. Upevněte skupinu předního panelu, 
následně upevněte spodní část panelu s pomocí 
samořezných šroubů. 

Ohřívač musí montovat kvalifikovaná osoba. Před zahájením používání je třeba se důkladně 
seznámit s návodem k obsluze produktu. 
 
15. Utáhněte upevňovací šrouby držáku, aby všechny šrouby, které byly vyměněny, byly dobře 
namontované. 

VI. Bezpečnost 

1. Elektrický ohřívač splňuje požadavky bezpečnostní normy GB4706.1-2005 a GB4706.44-
2005, avšak při normálním provozu zařízení se povrch ohřívače zahřívá. Při dlouhodobém 
provozu se nedotýkejte ohřívače rukou nebo jakoukoliv jinou částí těla. 

2. Vzhledem ke své hmotnosti musí být ohřívač pevně upevněný ke stěně. Pokud není 
možné upevnění ke stěně, instalaci je třeba konzultovat s dodavatelem ohřívače. 

3. Několik dní po zahájení provozu elektrický bude ohřívač vylučovat lehký zápach z důvodu 
použití nového materiálu. Zajistěte odpovídající větrání místnosti. 
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Minimální vzdálenost - 260 mm 

Minimální vzdálenost - 75 mm 

5. Během provozu ohřívače je přední část teplejší než spodní. To je normální jev. 



6. Pokud není možné dosáhnout požadované teploty v místnosti, doba po regulaci se 
trochu prodlužuje. 

7. Protože se elektrický ohřívač vyznačuje velkým odběrem proudu, nezapojujte nebo 
neodpojujte libovolně napájecí zástrčky. V případě nutnosti odpojení napájení proveďte, 
když ohřívač není pod napětím. Nepoškozujte napájecí vodič, hrozí úraz elektrickým 
proudem. 

8. Nezakrývejte ohřívač látkami nebo jinými předměty. Neumísťujte nábytek v blízkosti 
ohřívače. Mezi záclonou a ohřívačem musí být vzdálenost nejméně 150 mm. 

9. Udržujte okolí elektrického ohřívače čisté. Utírejte elektrický ohřívač pravidelně 
suchou utěrkou, když není horký. Pro údržbu povrchu ohřívače nepoužívejte abrazivní 
prášky nebo chemické látky. 

10. Časovač používejte dle jeho návodu k obsluze. 
 
11. V případě nutnosti prodloužit dobu nahřívání elektrického ohřívače kontaktujte 
poprodejní servis. Neprodlužujte dobu nahřívání elektrického ohřívače bez 
odpovídajícího schválení. Prodloužení doby nahřívání může mít vliv na efektivitu 
procesu akumulace a životnost. 

12. Nemontujte elektrický ohřívač v poloze ze strany trysky, způsobuje to nesprávné 
fungování ohřívače. 

13. Během provozu elektrického ohřívače používejte napájecí kabel a zásuvku 
určenou kvalifikovanou osobou a splňující místní požadavky certifikace kvality. 
 
14. V případě nemožnosti zajistit profesionální pomoc při montáži elektrického 
ohřívače nemontujte ohřívač bez schválení pro zamezení následkům. 

VII. Popis možných závad 

1. Pokud je elektrický ohřívač poškozený a vyžaduje opravu, postupujte dle 
Záručního listu výrobku vydávaný společností Anhui Anze Electric Co., Ltd. 
 

2. Zjišťování závad a řešení problémů 

 

Typ závady Možná příčina Řešení 

Ohřívač není 
nahřátý 

Vypnuto napájení. Zapněte napájení. 
Chyba vstupního termostatu. Kontaktujte servis. 

Špatný kontakt vodiče. Zkontrolujte, zda funguje protipožární 
instalace. 

Vstupní regulátor se nachází v poloze 
1. 

Otočte regulátor do polohy 4-5. 

Časovač je špatně nastavený. Kontaktujte servis. 

Topná tělesa ohřívače jsou 
poškozena. 

Kontaktujte servis. 

Nedostatek tepla 

Vstupní/výstupní regulátor je 
nesprávně nastavený. 

Resetujte polohu vstupního/výstupního 
regulátoru. 

Chyba vstupního termostatu. Kontaktujte servis. 

Topná tělesa ohřívače jsou poškozena 
nebo špatně zapojena. 

Kontaktujte servis. 

Výstup je poškozený. Kontaktujte servis. 

Na ohřívači leží předmět. Odstraňte předmět. 

Přehřátí 

Chyba vstupního termostatu. Kontaktujte servis. 

Časovač je poškozený. Kontaktujte servis. 

Termostat je poškozený. Kontaktujte servis. 

Vzhledem k nutnosti zajistit elektrickou bezpečnost v případě poruch kontaktujte 
poprodejní servis. 

VIII. PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

P. č. Název Počet Poznámky 
1 Držák 2 V kompletu s ohřívačem 
2 Akumulační ohřívače 1 V kompletu s ohřívačem 
3 Návod k obsluze 1 V kompletu s ohřívačem 
4 Akumulační blok 8, 12, 16 Příslušenství balené samostatně 
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