
 

Návod na montáž 
Obrázok č.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok č.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záručný list 
 
 

Dátum montáže: Pečiatka odborne spôsobilej osoby: 
 

Obrázok č.1 
 

Meno a 
Podpis: Priezvisko: 
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Elektronický termostat MEK 16 (MT 26) 

Termostat MEK 16 sa montuje do štandardnej elektrikárskej krabičky. Je možné ho 
nastaviť na požadovanú teplotu od +5/+40 °C. Červená LED kontrolka indikuje, že 
kúrenie je zapnuté. 
POZOR! Termostat sa odporúča len pre podlahové elektrické vykurovanie ako sú 
vykurovacia rohož, vykurovacia fólia a vykurovacie vodiče. Termostat sníma LEN 
teplotu podlahy. Nemá priestorovú sondu. 
 

Technické údaje: 
Napätie: 230V 
Max. záťaž: 16 A 
Spotreba energie: 5W 
Teplota pre nastavenia: + 5°/ + 40°C 
Prepravná teplota: -5°C / +50°C 

IP krytie: IP 20 
Povrch. materiál: nehorľavé PC 
Podlahová sonda: dĺžka 3 m - 10 k Ω 
 

Rozmery: 
Šírka: 86 mm 
Výška: 86 mm 
Hĺbka: 50 mm 
 

Montáž podlahovej sondy 
Podlahová sonda by mala byť umiestnená v chráničke (husí krk), ktorá je uložená 
v podlahe. 
Podlahovú sondu je možné predĺžiť až do 50m, ak je to potrebné. Napája sa do 
svorky č.6 a 7. 

Pozri obrázok č.1. 

http://www.elektricke-kurenie.sk/


 

Návod na použitie 
 

Teplota a hodnota podlahovej sondy ( Tab.č.1) 
 

Teplota °C Hodnota (Ω) 

5 22070 

10 17960 

20 12091 

30 8312 

40 5827 
 
 

Umiestnenie termostatu 
Termostat sa montuje na stenu vo výške min. 1,2 m na vnútornú stenu objektu, 
aby nebol ovplyvňovaný priamymi vplyvmi ako je slnečné žiarenie, prievan od 
dverí, okien a pod. 

 

Obrázok č.1 
 
 
 
 

Nastavenie max./min. teploty 
Odstránením bielej krytky (koliesko) a povolením skrutky C (obr.3) uvoľníte 
zarážky a je možné nastaviť maximálnu a minimálnu teplotu podlahy napr. medzi 
20°C a 25°C. Po nastavení zarážok skrutku dotiahnite a zaklopte krytkou. 

 

Záruka 2 roky 
Na termostat sa vzťahuje 2 ročná záruka, ak sa dodržia tieto podmienky: 
1.Montáž prevedie odborne spôsobilá osoba. 
2.Správne vyplnený záručný list so všetkými náležitosťami. 
Pre potreby reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe. Inak reklamácia 
nebude vybavená. 
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Nastavenie teploty 
Termostat meria teplotu od +5 / +40°C. Pokiaľ je kúrenie zapnuté, svieti LED 
kontrolka na červeno. 
Pri prvom použití, termostat by mal byť nastavený na maximálnu teplotu, pokiaľ 
sa nedosiahne požadovaná teplota podlahy. Keď dosiahne teplota podlahy 
požadovanú teplotu, otočte kolieskom naspäť, pokým LED kontrolka nezhasne. 
Konečné nastavenie teploty je na zákazníkovi a jeho individuálnych požiadavkách. 
Obrázok č.2 

① I-zapnutie 
0-vypnutie 

② Nastavenie teploty 
od + 5 - 40°C 
③ LED kontrolka – 
červené svetlo = 
kúrenie zapnuté 
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