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BK.ERK

Elektrický koupelnový radiátor - sušák

Návod k použití - popis

Elektrický radiátor BK.ERK je ocelové konstrukce, plnìný nemrznoucí kapalinou
do -7°C a opatøen elektrickým topným tìlesem vybaveným omezovaèem teploty , který 
zamezuje pøehøátí radiátoru.

Radiátor je naplnìný pøesným množstvím speciální kapaliny za pøísnì stanovených 
podmínek. Termika radiátoru využívá gravitaèního principu cirkulace kapaliny, který je 
provázen sníženou teplotou ve spodní èásti radiátoru.

Opravy vyžadující otevøení radiátoru smí provádìt 
pouze výrobce nebo jeho servisní technik!

Elektrický radiátor BK.ERK je urèený do koupelny k odkládání a sušení vlhkých ruèníkù    
a osušek.

Vlhký textilní materiál praný ve vodì lze ukládat pouze 
na vyhøátá ramena spotøebièe.

Bezpeènostní pokyny

Tento radiátor mohou obsluhovat dìti ve vìku 8 let
a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností 
a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouèeny 
o používání pøístroje bezpeèným zpùsobem  a rozumí 
pøípadným nebezpeèím. Dìti si s pøístrojem nesmìjí hrát. 
Èištìní a údržbu provádìnou uživatelem nesmìjí provádìt 
dìti bez dozoru.

Jestliže je napájecí pøívod elektrického radiátoru 
poškozen, musí být nahrazen speciálním pøívodem nebo 
sadou pøívodu, které jsou dostupné u výrobce nebo jeho 
servisního technika.

V pøípadì extrémního zakrytí radiátoru nìkolika vrstvami 
textil ie mùže dojít k rozpojení topného okruhu 
omezovaèem teploty. Z toho dùvodu doporuèujeme 
zakrývat radiátor pouze jednou vrstvou vlhkého textilního 
materiálu.
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Montáž

Montáž provádí elektrotechnický pracovník s kvalifikací 
dle vyhlášky è. 50/78 Sb.

K elektrické síti se radiátor pøipojuje pøes instalaèní krabici pevného elektrického  
rozvodu o jmenovitém napìtí 230V / 50Hz.

V koupelnách a sprchách nesmí být radiátor instalován do prostoru zóny 1 viz.
obrázek „Zóny v koupelnách”. V ostatních pøípadech se umístìní volí podle požadavkù
na el. pøipojení, funkènost a dispozièní uspoøádání interiéru. Pøi umístìní radiátoru do rohu 
místnosti musí být vzdálenost boèní stìny od okraje radiátoru alespoò 5 cm.

Vlastní upevnìní radiátoru na stìnu se provádí ve ètyøech bodech tak, aby radiátor 
mìl kabelový pøívod s elektrickým tìlesem umístìný vždy dole.

Jiná poloha upevnìní radiátoru není pøípustná.

Zobrazení upevnìní elektrického koupelnového radiátoru viz. obr.1.

Aby se vylouèilo nebezpeèí hrozící velmi malým dìtem, 
mìl by tento spotøebiè být instalován tak, aby nejnižší 
pøíèka byla nejménì 60 cm nad podlahou.

Obsluha
Elektrický koupelnový radiátor se uvede do èinnosti vypínaèem na regulátoru 

oznaèeným symbolem     . 

Ovládacím koleèkem regulátoru nastavíme požadovanou teplotu v místnosti. 
Nejnižší teplota je nastavena v poloze malého symbolu  , nejvìtší v poloze velkého 
symbolu     . Teplota je regulovaná v rozmezí 5°C - 30°C dle nastavení koleèka regulátoru. 
Elektronický regulátor lze uvést do režimu sušení stisknutím tlaèítka oznaèeným 
symbolem  .
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Pøíkon
[W]
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Délka
[mm]

200
300
400
300
400
500
500
600
700
600
800
900
700
900

1000

450

450

450

450

450

600

600

600

600

600

750

750

750

750

750

730
730
730
960
960
960

1320
1320
1320
1680
1680
1680
1850
1850
1850

Poznámka
Regulátor je uveden nejprve do režimu vytápìní spínaèem    . V pøípadì, že uživatel 

požaduje aktivovat programem sušení, stiskne tlaèítko    , kterým se uvede program 
sušení v èinnost. Rozsvítí se oranžová signálka a po dobu dvou hodin vytápí radiátor na 
plný výkon. Po skonèení èasového limitu sušení regulátor pøepne do režimu vytápìní. 
V pøípadì, že si uživatel pøeje sušící režim ukonèit døíve, opakovaným stisknutím tlaèítka I   
 se ukonèí sušící cyklus a regulátor pøejde do režimu vytápìní.

Provozní indikace - stav signálky
Zelená         - zaøízení je zapnuté, netopí, v prostoru je vyšší teplota než je nastavena

koleèkem na regulátoru.

Èervená      - zaøízení je v provozu, topí.

Oranžová    - zaøízení je v provozu, topí v režimu SUŠENÍ.

Nesvítí         - regulátor je vypnutý.

Bliká        - chybový stav (indikace èerveným blikáním jednou za minutu 2-5 bliknutí)  
výrobce doporuèuje zaøízení vypnout na dobu 1 minuty a poté opìt 
zapnout (restart). Pokud se zaøízení neuvede v èinnost - kontaktovat
obchodnìtechnický servis výrobce.

-  chybový  stav  (indikace  støídavé  blikání  èervené  a  zelené) -  pøekroèení                    
provozní  teploty  topidla (pøíliš velké zakrytí). Po odstranìní 
pøíèiny(èásteèné snížení zakrytí topidla) regulátor vypnout spínaèem      po 
dobu zchladnutí topidla. Následnì po zapnutí spínaèe a stisknutí 
tlaèítka       se topidlo uvede opìt do provozu.

Pro èištìní radiátoru používejte vlhkou utìrku z jemné tkaniny.

Opravy radiátoru provádí výrobce nebo specializované elektrotechnické opravny.

Elektrický radiátor je vyroben v souladu s ÈSN EN 60 335-1 „Bezpeènost elektrických 
spotøebièù pro domácnost a podobné úèely”.

Technické údaje
Jmenovité napìtí 230V ~ 50Hz
Krytí IP 44
Tøída spotøebièe  I
Délka pøipojovacího kabelu 1,2 m
Doba sušícího programu 2 hodiny
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