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1. Obecné informace

CZ

HOUSE LEVEL nabízí níže uvedené modely: CENTURION, MODUS, ATLANT, FURORE
VERSO EU50, CASCADE BIS, ELEGY, ELEGY VERSO, BOHEMIA ARC, BOHEMIA,
BOHEMIA L, BOHEMIA EU50, BOHEMIA P1, CASCADE, FURORE, MODUS ECO, GALLANT,
KADRO.
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MODUS

MODUS ECO

2. Technické vlastnosti
2.1

Radiátory jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 L (04X18H10). Jsou vhodné do topných
systémů s oběhovým čerpadlem. Radiátory odolávají kyselinám používaných v
potravinářském průmyslu a jakýmkoliv topným kapalinám.
Technické parametry radiátorů umožňují jejich použití bez ohledu na kvalitu vody
a chemické složení média v topném systému.

2.2

Charakteristické rysy výrobních postupů používaných při výrobě.

CZ

2.2.1 Radiátory jsou vyrobeny z leštěné nerezové oceli. Nerezová ocel obsahuje nikl a chrom, tyto
prvky zajišťují nejen vysokou odolnost proti korozi, ale také díky vícestupňovému povrchovému
zpracování (leštění) poskytují zrcadlový lesk.
2.2.2 DŮLEŽITÉ! VÝROBEK NEMÁ GALVANICKÝ POVRCH
2.2.3 Přesná geometrie designových otopných těles jakož i symetrie, rovnoměrnost rozestupů,
světlá vzdálenost mezi osami - tyto parametry jsou kontrolovány
ve výrobním procesu s využitím speciálního vybavení vyvinutého ve výzkumných ústavech.
2.2.4 Svařování se provádí pomocí hi-tech zařízení, které umožňuje úplné provaření v celé
tloušťce stěny trubky. Díky těsnému uchycení trubek je možné svařovat bez přídavného materiálu
což dělá téměř neviditelné svary, ale zároveň odolné a hermetické.
2.2.5 Všechny radiátory procházejí vícestupňovou kontrolou kvality.
2.3.

Technické vlastnosti radiátorů:

2.3.1 Pracovní tlak: 3 - 25 bar (2,5 MPa)
2.3.2 Tlak během testů QC - až 60 bar (6 МРа)
2.3.3 Teplota topného média Т - až 105 ° С
2.3.4 Radiátor plně vyhovuje následujícím normám:
EN 442-1: 2014, EN 442-2: 2014 - Radiátory a konvektory
3. Pokyny k instalaci a provozu
3.1 Maximální navržený pracovní tlak radiátoru je 25 bar. Pokud je pracovní tlak v topném systému
vyšší než 25 barů, doporučuje se instalovat redukční ventil.
3.2

Instalace radiátoru musí být provedena v souladu s tabulkou 1.

3.3 Doporučuje se výrobek ošetřovat měkkým hadříkem navlhčeným vodou a mýdlem nebo
prostředky na mytí nádobí. Doporučuje se vyloučit všechny druhy abrazivních materiálů, jako je ocelová
vlna, houba s hrubou texturou, čistící prášky, které mohou poškrábat povrch. Vyvarujte se chemikálií
které zahrnují kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu fosforečnou, kyselinu octovou a chlor.
3.4

Zatížení na vyhřívaném držáku na ručníky nesmí překročit 5kg

3.5 J e přísně zakázáno uzemňovat elektrická zařízení prostřednictvím vodovodních a
topných systémů.
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4. Konfigurační a instalační schéma

CZ

Tabulka 1

Nerezová dekorativní krytka
Odvzdušňovací ventil G½"
Hmoždinka

Spojovací adaptér

Zeď

Teflonový o-kroužek
Vnitřní matice kolektoru G½"

Vnitřní závitový kolík

Hlava radiátoru Ø-32 мм

Samořezný
šroub
Aretační šroubek
Nástěnný držák
Rozeta

Hmoždinka

Zeď

Vnitřní závitový kolík
Hlava radiátoru Ø-32 мм
Vnitřní matice kolektoru G½"

Samořezný
šroub
Aretační šroubek
Nástěnný držák
Rozeta
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5. Balení a konfigurace

CZ

5.1 Balení.
5.1.1 Designový radiátor je zabalen v polyetylenovém obalu a papírovém kartonu.
5.2

Konfigurace.
Designový radiátor je dodáván s následujícími součástmi (podle instalace) tabulka 1
Nerezová dekorativní krytka
2 ks
(kromě CENTURION/MODUS/MODUS ECO/KADRO)

Odvzdušňovací ventil G½"

2 ks

Spojovací adaptér

2 ks

(kromě CENTURION/MODUS/MODUS ECO/KADRO)

Teflonové těsnění

2 ks

Imbusový klíč 12mm
(kromě MODUS/MODUS ECO/KADRO)

1 ks

Imbusový klíč 2mm pro nástěnný držák

1 ks

Výsuvný nástěnný držák

4 ks

POZOR! Spojovací adaptér by měl být instalován pouze pomocí imbusového klíče 12
dodáváný s radiátorem.
5.3

Výsuvný nástěnný držák.
Designový radiátor je připevněn na stěnu pomocí výsuvných nástěnných držáků, které
umožňují nastavení vzdálenosti od zdi (tabulka 1).
Jeden výsuvný nástěnný držák je dodáván s následujícími součástmi:
Vnitřní závitový kolík

1 ks

Samořezný šroub + Hmoždinka

1 ks

Nástěnný držák + Aretační šroubek

1 ks

Rozeta
kulatá nebo čtvercová (záleží na modelu)

1 ks
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6. Montáž a instalace designového radiátoru HOUSE LEVEL

CZ

1
Nasaďte teflonový
O-kroužek do drážky
vnitřní matice
kolektoru.

2

Teflonový O-kroužek

Zašroubujte spojovací adaptér G ½
pevně do vnitřní matice kolektoru.

3

Mosazná adaptérová spojka G ½ ”
Povlak: titan + nitrid titanu + titan

Pomocí dodávaného 12 mm
imbusového klíče dotáhněte
spojovací adaptér G½” tak
aby se zamezilo úniku
kapaliny a vznikl bezpečný
spoj.

12 mm imbusový klíč

4
Zašroubujte a dotáhněte
odvzdušňovací ventil do
spojovacího adaptéru G ½”
tak aby se zamezilo úniku
kapaliny a vznikl bezpečný
spoj.
Odvzdušňovací ventil

5
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Našroubujte dekorativní
krytku na spojovací
adaptér.

Dekorativní krytka
Vyrobeno z leštěné nerezové oceli 04X18H10

CZ

6
Opakujte stejný postup pro
druhou stranu kolektoru.

7
Zašroubujte šroubovákem čtyři
vnitřní závitové kolíky do kotveních
bodů na zadní straně kolektoru.

Vnitřní závitový kolík z leštěné nerezové oceli
04Х18Н10

8
Vyměřte a umístěte radiátor na zeď
požadovaným způsobem a označete
kotevní
body.Vyvrtejte otvory ve vyznačených
bodech, vložte do vyvrtaných otvorů
hmoždinky.
Vložte nástěnný držák do středu rozety
a pomocí samořezného šroubu
připevněte všechny čtyři nástěnné
držáky na zeď.

Rozeta, nástěnný držák s
aretačním šroubkem z leštěné
nerezové oceli 04Х18Н10
Hmoždinka + samořezný šroub

9
Namontujte radiátor na zeď vložením
vnitřních závitových kolíků do
nástěnných držáků a zajistěte
aretačním šroubkem v nástěnném
držáku. Připojte radiátor k potrubí.

10
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Úprava poloh radiátoru:
Imbusovým klíčem 2mm povolte
aretační šroubky v nástěnných
držácích, upravte polohu radiátoru
proti povrchu stěny a potrubí.
Zajištění polohy radiátoru: dotáhněte
aretační šroubky v nástěnných
držácích pomocí imbusového klíče
2mm.

CZ

2 mm imbusový klíč

11

Výše uvedený postup je třeba považovat za příklad instalace pomocí
komponentů HOUSE LEVEL. Pořadí akcí se může lišit v závislosti na
podmínkách instalace a sady komponentů.
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7. Schéma zapojení designových radiátorů HOUSE LEVEL
Tabulka 2

4

1

5

8

ELEGY
VERSO

CASCADE

FURORE
VERSO EU50

CASCADE BIS

BOHEMIA L

KADRO

Modely ELEGY VERSO, FURORE VERSO EU50, CASCADE, CASCADE BIS, BOHEMIA L, KADRO by měly
být připojeny k topným systémům podle následujících schémat (Tabulka 2):
1:8 – spodní připojení (CASCADE, CASCADE BIS - jen spodní připojení do kolektoru s červenou značkou;
KADRO - pouze spodní připojení s 50mm roztečí);
4:8 – křížové připojení (ELEGY VERSO);
5:1 - křížové připojení (FURORE VERSO EU50).

POZOR!
Z důvodu konstrukčních prvků v modelech: ELEGY VERSO, FURORE VERSO
EU50,CASCADE, CASCADE BIS, BOHEMIA L, KADRO topné těleso nelze nainstalovat (u těchto modelů
elektrická verze neplatí)
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Tabulka 3

4

5
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1

8

GALLANT

BOHEMIA

BOHEMIA P1

BOHEMIA
ARC

MODUS

MODUS
ECO

CENTURION

ATLANT

ELEGY

FURORE

Modely CENTURION, ATLANT, ELEGY, MODUS, MODUS ECO, FURORE, GALLANT, BOHEMIA,
BOHEMIA P1, BOHEMIA ARC by měli být připojeny na topný systém podle následujích schémat
(tabulka 3):
1:8 – spodní připojení
1:4 a 5:8 – vertikální připojení
4:8 a 1:5 – křížové připojení
POZOR!
Topné těleso může být nainstalováno do modelů: ATLANT, ELEGY, MODUS,MODUS ECO,
FURORE, GALLANT, BOHEMIA, BOHEMIA P1, BOHEMIA ARC. Tyto modely lze použít jak v elektrické verzi tak
ve verzi hybridní.
POZOR!

Topné těleso musí být namontováno na spodní straně kolektoru označeného červenou
značkou na levé nebo pravé straně.
Radiátor musí být provozován ve svislé poloze - s topným tělesem umístěným ve
spodní části radiátoru.

8. Záruční podmínky
8.1.
8.2.

Předmětem záruky je nerezový designový radiátor , který odpovídá kódu v záručním listu.
Záruční doba je:
- při instalaci radiátoru do topného systému - 20 let od data prodeje. Produkt, na který se vztahuje
záruka, podléhá dodržování pravidel pro instalaci, provoz a přepravu na níže popsaný produkt

8.3. Povinností zákazníka je zkontrolovat, zda není poškozený obal, což může naznačovat poškození radiátoru
v době nákupu nebo během přepravy. Vady radiátoru (poškození, nesprávná kvalita povrchové úpravy atd.)
viditelné pouhým okem by měl zákazník nahlásit do 3 dnů od přijetí radiátoru. Na tento druh vad hlášených po
instalaci radiátoru nebude brán zřetel.
8.4.
K zahájení posuzování nároku musí být splněny podmínky: vyplněný záruční list (číslo záručního listu, typ
a sériové číslo radiátoru, datum prodeje, podpis prodejce a razítko) spolu s fakturou o nákupu.- instalace zařízení v
souladu s provozními pokyny a doporučeními výrobce bezjakékoli individuální úpravy při současném dodržení
národních norem pro instalaci a použití technických předpisyů.Chybně vyplněný, poškozený (nečitelný) nebo
vyplněný neoprávněnou osobou záruční list nebude považován za platný a závazný.

8.5. Záruka se nevztahuje na následující faktory, které mohou vést k nesprávné funkci zařízení.
8.5.1. Nedostatečná cirkulace vody v radiátoru způsobená porušením montáže a instalace podle
pokynů, jakož i podle zvláštních charakteristik systému vytápění.
8.5.2. Mechanické poškození radiátoru a jeho součástí způsobené nesprávnou montáží a provozem,
stejně jako poškození během přepravy, které nebylo nahlášeno do 3 dnů od data převzetí.
8.5.3. Všechny případy související s porušením pravidel uvedených v montážní a provozní příručce.
8.5.4. Příznaky elektrické koroze
8.5.5. Poruchy potrubí a tvarovek potrubí způsobené instalací a provozem designového radiátoru.
8.5.6. Další škody vzniklé v zařízení v důsledku chyby zákazníka po převzetí zařízení.
www.houselevel.cz
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8.6. Záruka se nevztahuje na nároky vyplývající z technických a provozních charakteristik zařízení, pokud jsou
uvedeny v montážní a provozní příručce a technických specifikacích zařízení.
Záruka se nevztahuje na všechny činnosti, které nejsou uvedeny v montážní a provozní příručce a byly
8.7.
provedeny zákazníkem.
8.8. V souladu s montážní a provozní příručkou v místě přívodu a návratu z radiátoru by měly být instalovány ventily,
které umožňují přerušit spojení s topným systémem nebo přívodem teplé vody, což umožní demontovat radiátor.
Nepoužití ventilů může způsobit další náklady na demontáž, které musí být provedeny zákazníkem na vlastní náklady
8.9.
Na produkt opravený nebo pozměněný kýmkoli jiným než dodavatelem (výrobcem) nebo osobou, kterou
výrobce (dodavatel) určí se záruka nevztahuje.
8.10. Za účelem posouzení stížnosti dodavatel (výrobce) zkontroluje radiátor v místě instalace nebo na jiném místě
určené dodavatelem (výrobcem).

8.12. Zařízení by mělo být vráceno v původním obalu výrobce, aby byl chráněn před dalším poškozením.
8.13. Dodavatel posoudí reklamaci do 30 pracovních dnů.
8.14. Dodavatel je povinen odstranit všechny vady v rozsahu, v jakém je reklamace přijata. Vada bude
opravena. Pokud je oprava nemožná nebo jsou náklady na opravu příliš vysoké, vadný výrobek bude
vyměněn. Termín odstranění vad bude dohodnut se zákazníkem individuálně.
POZOR!
Návod k montáži a obsluze je nedílnou součástí záruky, proto si prosím pečlivě před
sestavením a použitím radiátoru přečtěte jeho obsah
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ZÁRUČNÍ LIST
Radiátor plně vyhovuje následujícím normám: EN 442-1:2014, EN 442-2:2014
Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny ve struktuře radiátorů bez jejich uvedení v technickém
listu.

Kód výrobku

Prodejce / Datum prodeje

Zákazník:
Tímto potvrzujete, že se seznámili s návody k instalaci a provozu.
Souhlasíte se záručními podmínkami výrobce.
Nemáte žádné stížnosti na vzhled a balení produktu.
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Jméno
Podpis
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