
 

 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ ТИП МЕК F 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Тип MEK F е потопяем  нагревател, който може да се използва в централна система 
за отопление (може да се  монтира  във всички видове радиатори, като  чугунени, 
стоманени и алуминиеви)  или за отопление на малки системи, като например лири 
за баня. Той е особено ефективен, като алтернатива за отопление в периодите преди 
и след отоплителния сезон, но дори и в самия отоплителен сезон той се използва, за 
да компенсира лошото функциониране или повредите на съществуващите системи 
за централно отопление.Нагревател Тип MEK F дава възможност да се отоплява само 
едно помещение.Устройството не е предвидено да се монтира  на резервоари за вода. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Описание MEK 
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Мощност 
/W/ 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 2000 

Свързващ 
кабел, 
1,5 m 

H05VV-F 3X0.75 
 

H05VV-F 3X1 

Тегло  (g) 460 455 455 455 458 460 475 478 480 470 505 515 550 
Дължина, 
L (mm) 

355 355 305 305 355 355 400 400 400 350 455 480 630 

 
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
Експлоатацията на МЕК F тип се основава 
на „термосифонен ефект“ . 
Когато устройството тип МЕК  F  е вградено 
в отоплителен уред, то трябва да е 
свързано с напрежение в обхвата от 220 до 
240 V с честота от 50 или 60 Hz. 
Свързването на устройството е възможно 
посредством щепсела с ключ. Инсталирани 
са термостати  в устройството МЕК F , в 
обхвата от 65-75 ° С. 

 

 
Фиг. 1  

 
МОНТАЖ: 

При инсталиране в  лири за баня (фиг.2): 
Mонтажът на  усптройстовото МЕК F 
винаги се прави от долната страна на 
лирата (наляво или надясно). 
Лирата се  пълни с вода, така че 3% от 
обема и да остане ненапълнен  (нивото на 
водата не трябва да пресича оста на 
тръбата). 
На върха на лирата се  монтира запушалка.             фиг.2 

 

Ако устройството се използва в съществуващи системи за отопление, монтаж се 
извършва по следния начин: 
-  Затворете вентили А и В 
- Развийте капачката C и изпуснете водата от лирата (фиг. 3) 
- На мястото капачката С, се  монтира на устройството по същия начин, както в 
несъществуващи системи за отопление (фиг. 1). 
- В система, която е разработена както на фиг. 4, добавете тройник и монтирайте 
уреда. 
- След монтирането на устройството развийте вентили А и В, както отвор D 
- Когато водата изпълни лирата, затворете отвор D и вентил A 
- Вентилът B остава отворен, за да позволи разширяване на загрятата вода 

 
Фиг.3 Фиг. 4 
 
 
При инсталиране в  радиатора с ребра: 



- Затворете вентили А и В 
- Отвийте капачката С, както на фиг. 5 и изпразнете водата от радиатора 
- На мястото на развитата капачка С, се завинтва  подходяща капачката за 

радиатора E с лява или дясна вътрешна резба G ½ ", и след това се навива 
устройството 

- Отворете вентили А и В,за да може  водата да изпълни радиатова 
- Когато водата изпълни целия  радиатор, затворете вентил А 

 
 
НАЧИН НА УПОТРЕБА 
Когато устройството е свързано посредством щепсела,  
включете превключвателя(G), както на фиг. 9. 
Уреда не е предназначен за използване от деца! 
  
ВАЖНО!!!  

 За монтаж, тип устройство MEK F използвате специален ключ, 
който идва с всяко устройство. 
При монтажа да не се използва прекомерна сила, за да не се 
повреди уреда. 
Устройството съдържа всички необходими елементи, така че не 
е необходимо да се добавят каквито и да било други 
допълнителни  елементи.  

 
 

  
 
 

 
 
  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: 
1. Устройството ще работи безупречно в рамките на гаранционния срок, ако 
следвате дадените указания; 
2. Тази гаранция започва да тече от датата на закупуване на продукта, както е 
изписано на заверената гаранция (с печат, попълва се датата на покупката, и подписа 
на продавача). 
Тази гаранция е невалидна: 
1. Ако се установи, че продуктът е бил ремонтиран от неупълномощени лица; 
2. В случай на дефекти, причинени от различни смущения в доставките на 
електрическа енергия; 
3. В случай на неизправност от неправилна употреба или механични повреди, 
причинени по вина на клиента. 
 

 

 


