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topné panely HT – obecné informace
elektrické topné sálové panely s akumulací

Montážní šablona HT 

 a b c d e f g h i

HTAx20401xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 144 633

 100 210       683

 150 260       733

HTAx 20801xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 432 633

 100 210       683

 150 260       733 

HTAx 21201xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 720 633

 100 210       683

 150 260       733

HTAx 21601xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 864 633

 100 210       683

 150 260       733

HTAx 22001xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 1152 633

 100 210       683

 150 260       733

HTBx 20201xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 144 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 20401xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 432 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 20601xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 720 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 20801xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 864 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 21001xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 1152 352

 100 210       402

 150 260       452
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* minimální vzdálenosti, 
které musí být dodržené

Topné panely se nesmí 
umístit v bezprostřední 
blízkosti připojovací 
zásuvky tak, aby nedošlo 
k jejímu poškození teplem.

2   |   Montážní šablona HT



3   |   Montáž výrobku, uvedení do provozu 

Pro zavěšení topidel na zeď používejte originální díly, které jsou součástí dodávky. Především je nutné, aby zavěšovací „U“ konzole byly 
řádně upevněny do zdi. Dodané hmoždinky jsou určené do klasického zdiva a betonu. 

Pozor – v případě jiných materiálů, např. sádrokartonu, je nutné použít speciálních, pro tento účel vyráběných komponentů. Při samotné 
instalaci topidla postupujte dle schematických obrázků 1, 2, 3, 4.

Vlastní připojení k elektrické síti je možné provést připojením do zásuvky, nebo na pevné připojení do elektroinstalační krabice. 
Na obrázku č. 5 je znázorněn přístup k bočnici, ve které je provedeno elektrické připojení výrobku. 

Na obrázku č. 6 je pak znázorněno vlastní připojení síťového přívodu a jeho provlečení odlehčovacím labyrintem. Pro pevné připojení 
lze použít původní síťový přívod, u kterého se odstraní vidlice. Případnou výměnu, nebo úpravu síťového přívodu a následné připojení 
k pevnému rozvodu smí provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifi kací v oboru elektro. Při montáži topidel je nutné dodržovat 
minimální vzdálenosti od stěn, podlahy, případně parapetu viz. obrázek č. 7, 8. 

Při použití více topidel pro vytápění větší místnosti, nebo celého objektu je vhodné použít 20 hodinovou zvýhodněnou sazbu D45 
v závislosti na celkovém instalovaném příkonu v daném objektu. Zvolení vhodné tarifní sazby je velice důležité pro optimalizování 
celkových nákladů spojených s vytápěním. Vzhledem k tomu doporučujeme otázku zvolení sazby konzultovat s příslušnou služebnou 
rozvodných závodů v dané oblasti.
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4   |   Všeobecné a bezpečnostní pokyny

•  Elektrická instalace pro připojení topidel musí odpovídat současným požadavkům ČSN.

•  Topidla slouží pouze k vytápění nikoliv k sušení oděvů a jejich součástí. 

•  Topidla se nesmí během provozu zakrývat – nebezpečí požáru.

•  Zdi, stěny a příčky na které jsou topidla namontována, nebo jsou v jejich těsné blízkosti musí z hlediska jejich reakce na oheň 
  patřit mezi stavební hmoty:

  • Nehořlavé  – třída A1 (př. kámen, beton, cihly, tvárnice, některé sádrokartony)

  • Nesnadno hořlavé – třída A2 (př. heraklit, lignos, PVC, běžné sádrokartony)

  • Těžce hořlavé – třída B (př. dřeva listnatá, desky hobrex, sirkolit, umakart)

  • Středně hořlavé – třída C, D (př. dřeva jehličnatá, desky duplex, solodur)

•  Topidla se nesmí umístit v bezprostřední blízkosti připojovací zásuvky tak, aby u ní nedošlo k poškození teplem.

•  Topidla s regulátorem příkonu řada HTxE(R) musí být při montáži v koupelně umístěna tak, aby se osoba ve vaně, nebo sprše 
  nemohla dotýkat řídících spínačů.

•  Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost 
  či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo 
  pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo 
  dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. 

•  Minimální vzdálenost hořlavých předmětů od topidla je 50 mm.



•  Pokud je topidlo opatřeno pohyblivým přívodem s vidlicí musí být umístěno tak, aby byla vidlice přístupná.

•  V případě pevného připojení topidla k elektrické síti musí být do obvodu vřazen vypínač odpojující všechny póly 
  na vzdálenost kontaktů v rozepnutém stavu minimálně 3 mm.

•  Izolace napájecího přívodu se nesmí dotýkat povrchu topidla.

•  Z hlediska montáže topidel v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech je možné umístění v zóně 3 dle ČSN 33 2000-7-701, 
  neplatí pro variantu HTxD, HTxM kde je krytí spotřebiče IP20.
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1   |   Použití

Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané prostorovým termostatem nebo 
regulátorem prostorové teploty. Schéma je vhodné pro soustavy, kde se řídí jeden 
topný panel nebo více panelů nižšího výkonu. 

N1 prostorový termostat
Y1 řídící výstup vytápění
T snímací prvek termostatu
S spínač ON / OFF

2   |   Použití

Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané prostorovým termostatem 
s výstupním relé 16 A.

Y1 řídící výstup vytápění
L fáze 230 V
N nula 230 V

5   |   Zapojení, bloková schémata 
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3   |   Použití

Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané bezdrátovým regulátorem prostorové 
teploty. Schéma je vhodné pro soustavy, kde se řídí jeden nebo více topných panelů. 

N1 vysílač bezdrátového prostorového termostatu
N2 přijímač bezdrátového prostorového termostatu
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5  |   Použití

Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA pomocí termostatů řady 
HTRAA, RDD, RDE, REV.

N1 prostorový termostat
R1 silový termostat

4   |   Použití

Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA řady HTxE a HTxR do el. sítě.

L fáze 230 V
N nula 230 V



5

HTxD
HTxM

N 

L 

T N1 

6   |   Použití

Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA pomocí bezdrátových termostatů.

N1 vysílač bezdrátového prostorového termostatu

přijímač bezdrátového prostorového termostatu je součástí topných panelů 

HTxD, HTxM

6   |   Synco Living

 Použití
Bezdrátový systém automatizace domácnosti určený pro rodinné domky nebo byty. Slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých 
místnostech. Kromě vytápění a regulace přípravy teplé vody umožňuje Synco living řídit i osvětlení, rolety a žaluzie.

Popis funkce
Přestože byl systém Synco living původně navržen pro teplovodní vytápění, s úspěchem si poradí také s vytápěním elektrickými 
topnými panely. Pro tento typ aplikace se využije regulátor topných okruhů RRV918 nebo RRV912, místo termoelektrických pohonů 
standardně ovládajících jednotlivé topné okruhy se připojí ovládací cívky stykačů nebo relé. Ty pak silově spínají jednotlivá topidla 
v budově. Použít lze jak klasické spínací prvky s kontakty a ovládacími cívkami, tak polovodičová relé, které mají výhodu v bezhlučném 
provozu a dlouhé životnosti. Při výběru vhodného spínacího prvku je třeba dbát na maximální proud řídicího výstupu z regulátoru 
topných okruhů RRV918 nebo RRV912. Výstupní člen v těchto regulátorech je triak, maximální ovládací proud spínacího prvku 
(u cívky relé nebo stykače ani během přítahu) by neměl přesáhnout předepsaných 30 mA. 

Aby systém Synco living mohl správně řídit teplotu v jednotlivých místnostech, nesmíme zapomenout také na snímání teploty. K tomu 
použijeme buď prostorové teplotní čidlo QAA910 nebo prostorovou jednotku QAW910. Ta kromě snímání teploty v místnosti umožní 
přizpůsobit teplotu o +/– 3 K od nastavené teploty podle časového programu nastaveného na centrální jednotce, změnit druh 
provozu pro danou místnost, případně zapnout funkci časovače, která každým stisknutím příslušného tlačítka prodlouží vytápění na 
komfortní teplotu o ½ hodiny.

Topné panely s akumulačními šamotovými deskami mají podobné chování jako běžné teplovodní radiátory. Díky tomu lze při uvádění 
do provozu systému Synco living nastavit regulační chování na radiátorové vytápění „rychlé“ nebo radiátorové vytápění „pomalé“. 

Pro ovládání elektrického vytápění systémem Synco living jsou připraveny zvýhodněné sady obsahující regulátor Centrální jednotku 
QAX903 nebo QAX913, teplotní čidla QAA910, prostorové jednotky QAW910 a regulátor topných okruhů RRV918 a modulové 
instalační stykače Siemens 5TT42010. V nabídce jsou dvě verze zvýhodněných sad Synco living EL6 a Synco living EL6+WEB. Tato 
sada obsahuje kromě vybavenější centrální jednotky QAX913 také web server OZW772 pro dálkové ovládání.
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1   |   Popis výrobní řady HTAE, HTBE s elektronickým omezovačem příkonu

Tyto topné panely jsou z  hlediska použitých topných bloků, rozměrů a tvarů plechových plášťů spolu s celkovou fi lozofi í předávání 
tepla konstrukčně shodné s topnými panely s akumulací typů HTA, HTB. V topidlech je však oproti základní řadě zabudován 
elektronický regulátor, který umožňuje omezování jmenovitého příkonu topidla.

Vlastní nastavení požadovaného režimu se provádí jednoduchým způsobem a to pomocí ovládacích tlačítek, která jsou umístěna 
na bočnici topidla pod krycí fólií, aktuální nastavení topného panelu s akumulací je přehledně zobrazeno na svítícím displeji. Celkový 
počet regulačních stupňů je dán nominálním příkonem konkrétního topidla jak uvádí připojená tabulka. 

Př. Při provozu topidla s jmenovitým příkonem 2 500 W na regulační stupeň 2 spotřebuje topidlo za hodinu nepřetržitého provozu 
cca 0,714 kWh. Příkon uvedený u 2. stupně (714 W) nevyjadřuje okamžitý příkon topného panelu, jedná se pouze o hodnotu sloužící 
k  znázornění energie odpovídající danému stupni. 

Omezovač pracuje ve spínacím cyklu, konkrétně v námi uvedeném případě tak, že: 86 sec. pracuje topný panel s příkonem 2 500 W, 
214 sec. netopí. Omezovač příkonu slouží rovněž k odstavení výrobku z provozu, přepnutím do polohy „L“ se topidlo odstaví z provozu 
a cca po 7 sekundách se v pravém dolním rohu displeje zobrazí tečka.

Regulační stupně

Jmenovitý příkon (W) (W) odpojeno 1 (W) 2 (W) 3 (W) 4 (W) 5 (W) 6 (W) 7 (W)

 250     3 125 250

 400     3 200 400 

 500     3 250 500 

 600     3 300 600

 650     3 300 650 

 750     3 250 500 750

 800     3 267 533 800 

 1 000     3 333 667 1 000

 1 200     3 400 800 1 200  

 1 250     3 313 625 938 1 250 

 1 300     3 325 650 975 1 300

 1 500     3 300 600 900 1 200 1 500

 1 600      3 320 640 960 1 280 1 600

 2 000     3 333 667 1 000 1 333 1 667 2 000

 2 500     3 357 714 1 071 1 428 1 785 2 142 2 500

Zapnutí topného panelu se provede současným stiskem obou tlačítek po dobu cca 5 sekund.

Pokud je topidlo řízeno prostorovým termostatem, v okamžiku odpojení na displeji není zobrazen žádný symbol. 

V okamžiku sepnutí prostorového termostatu naběhne topidlo automaticky do navoleného stupně, který byl nastaven před vypnutím.

Tato regulace příkonu umožňuje poměrové řízení teploty ve vytápěném prostoru bez použití termostatu, nebo dílčí korekce v rámci 
celého topného systému MIRAVA.
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topné panely HT – obecné informace
elektrické topné sálové panely s akumulací

Montážní šablona HT 

 a b c d e f g h i

HTAx20401xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 144 633

 100 210       683

 150 260       733

HTAx 20801xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 432 633

 100 210       683

 150 260       733 

HTAx 21201xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 720 633

 100 210       683

 150 260       733

HTAx 21601xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 864 633

 100 210       683

 150 260       733

HTAx 22001xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 1152 633

 100 210       683

 150 260       733

HTBx 20201xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 144 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 20401xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 432 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 20601xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 720 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 20801xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 864 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 21001xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 1152 352

 100 210       402

 150 260       452
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* minimální vzdálenosti, 
které musí být dodržené

Topné panely se nesmí 
umístit v bezprostřední 
blízkosti připojovací 
zásuvky tak, aby nedošlo 
k jejímu poškození teplem.

2   |   Montážní šablona HT



3   |   Montáž výrobku, uvedení do provozu 

Pro zavěšení topidel na zeď používejte originální díly, které jsou součástí dodávky. Především je nutné, aby zavěšovací „U“ konzole byly 
řádně upevněny do zdi. Dodané hmoždinky jsou určené do klasického zdiva a betonu. 

Pozor – v případě jiných materiálů, např. sádrokartonu, je nutné použít speciálních, pro tento účel vyráběných komponentů. Při samotné 
instalaci topidla postupujte dle schematických obrázků 1, 2, 3, 4.

Vlastní připojení k elektrické síti je možné provést připojením do zásuvky, nebo na pevné připojení do elektroinstalační krabice. 
Na obrázku č. 5 je znázorněn přístup k bočnici, ve které je provedeno elektrické připojení výrobku. 

Na obrázku č. 6 je pak znázorněno vlastní připojení síťového přívodu a jeho provlečení odlehčovacím labyrintem. Pro pevné připojení 
lze použít původní síťový přívod, u kterého se odstraní vidlice. Případnou výměnu, nebo úpravu síťového přívodu a následné připojení 
k pevnému rozvodu smí provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifi kací v oboru elektro. Při montáži topidel je nutné dodržovat 
minimální vzdálenosti od stěn, podlahy, případně parapetu viz. obrázek č. 7, 8. 

Při použití více topidel pro vytápění větší místnosti, nebo celého objektu je vhodné použít 20 hodinovou zvýhodněnou sazbu D45 
v závislosti na celkovém instalovaném příkonu v daném objektu. Zvolení vhodné tarifní sazby je velice důležité pro optimalizování 
celkových nákladů spojených s vytápěním. Vzhledem k tomu doporučujeme otázku zvolení sazby konzultovat s příslušnou služebnou 
rozvodných závodů v dané oblasti.
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4   |   Všeobecné a bezpečnostní pokyny

•  Elektrická instalace pro připojení topidel musí odpovídat současným požadavkům ČSN.

•  Topidla slouží pouze k vytápění nikoliv k sušení oděvů a jejich součástí. 

•  Topidla se nesmí během provozu zakrývat – nebezpečí požáru.

•  Zdi, stěny a příčky na které jsou topidla namontována, nebo jsou v jejich těsné blízkosti musí z hlediska jejich reakce na oheň 
  patřit mezi stavební hmoty:

  • Nehořlavé  – třída A1 (př. kámen, beton, cihly, tvárnice, některé sádrokartony)

  • Nesnadno hořlavé – třída A2 (př. heraklit, lignos, PVC, běžné sádrokartony)

  • Těžce hořlavé – třída B (př. dřeva listnatá, desky hobrex, sirkolit, umakart)

  • Středně hořlavé – třída C, D (př. dřeva jehličnatá, desky duplex, solodur)

•  Topidla se nesmí umístit v bezprostřední blízkosti připojovací zásuvky tak, aby u ní nedošlo k poškození teplem.

•  Topidla s regulátorem příkonu řada HTxE(R) musí být při montáži v koupelně umístěna tak, aby se osoba ve vaně, nebo sprše 
  nemohla dotýkat řídících spínačů.

•  Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost 
  či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo 
  pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo 
  dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. 

•  Minimální vzdálenost hořlavých předmětů od topidla je 50 mm.



•  Pokud je topidlo opatřeno pohyblivým přívodem s vidlicí musí být umístěno tak, aby byla vidlice přístupná.

•  V případě pevného připojení topidla k elektrické síti musí být do obvodu vřazen vypínač odpojující všechny póly 
  na vzdálenost kontaktů v rozepnutém stavu minimálně 3 mm.

•  Izolace napájecího přívodu se nesmí dotýkat povrchu topidla.

•  Z hlediska montáže topidel v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech je možné umístění v zóně 3 dle ČSN 33 2000-7-701, 
  neplatí pro variantu HTxD, HTxM kde je krytí spotřebiče IP20.
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Max. 16 A

1   |   Použití

Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané prostorovým termostatem nebo 
regulátorem prostorové teploty. Schéma je vhodné pro soustavy, kde se řídí jeden 
topný panel nebo více panelů nižšího výkonu. 

N1 prostorový termostat
Y1 řídící výstup vytápění
T snímací prvek termostatu
S spínač ON / OFF

2   |   Použití

Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané prostorovým termostatem 
s výstupním relé 16 A.

Y1 řídící výstup vytápění
L fáze 230 V
N nula 230 V

5   |   Zapojení, bloková schémata 
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3   |   Použití

Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané bezdrátovým regulátorem prostorové 
teploty. Schéma je vhodné pro soustavy, kde se řídí jeden nebo více topných panelů. 

N1 vysílač bezdrátového prostorového termostatu
N2 přijímač bezdrátového prostorového termostatu
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HTxE, HTxR 

N 

5  |   Použití

Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA pomocí termostatů řady 
HTRAA, RDD, RDE, REV.

N1 prostorový termostat
R1 silový termostat

4   |   Použití

Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA řady HTxE a HTxR do el. sítě.

L fáze 230 V
N nula 230 V



5

HTxD
HTxM
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T N1 

6   |   Použití

Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA pomocí bezdrátových termostatů.

N1 vysílač bezdrátového prostorového termostatu

přijímač bezdrátového prostorového termostatu je součástí topných panelů 

HTxD, HTxM

6   |   Synco Living

 Použití
Bezdrátový systém automatizace domácnosti určený pro rodinné domky nebo byty. Slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých 
místnostech. Kromě vytápění a regulace přípravy teplé vody umožňuje Synco living řídit i osvětlení, rolety a žaluzie.

Popis funkce
Přestože byl systém Synco living původně navržen pro teplovodní vytápění, s úspěchem si poradí také s vytápěním elektrickými 
topnými panely. Pro tento typ aplikace se využije regulátor topných okruhů RRV918 nebo RRV912, místo termoelektrických pohonů 
standardně ovládajících jednotlivé topné okruhy se připojí ovládací cívky stykačů nebo relé. Ty pak silově spínají jednotlivá topidla 
v budově. Použít lze jak klasické spínací prvky s kontakty a ovládacími cívkami, tak polovodičová relé, které mají výhodu v bezhlučném 
provozu a dlouhé životnosti. Při výběru vhodného spínacího prvku je třeba dbát na maximální proud řídicího výstupu z regulátoru 
topných okruhů RRV918 nebo RRV912. Výstupní člen v těchto regulátorech je triak, maximální ovládací proud spínacího prvku 
(u cívky relé nebo stykače ani během přítahu) by neměl přesáhnout předepsaných 30 mA. 

Aby systém Synco living mohl správně řídit teplotu v jednotlivých místnostech, nesmíme zapomenout také na snímání teploty. K tomu 
použijeme buď prostorové teplotní čidlo QAA910 nebo prostorovou jednotku QAW910. Ta kromě snímání teploty v místnosti umožní 
přizpůsobit teplotu o +/– 3 K od nastavené teploty podle časového programu nastaveného na centrální jednotce, změnit druh 
provozu pro danou místnost, případně zapnout funkci časovače, která každým stisknutím příslušného tlačítka prodlouží vytápění na 
komfortní teplotu o ½ hodiny.

Topné panely s akumulačními šamotovými deskami mají podobné chování jako běžné teplovodní radiátory. Díky tomu lze při uvádění 
do provozu systému Synco living nastavit regulační chování na radiátorové vytápění „rychlé“ nebo radiátorové vytápění „pomalé“. 

Pro ovládání elektrického vytápění systémem Synco living jsou připraveny zvýhodněné sady obsahující regulátor Centrální jednotku 
QAX903 nebo QAX913, teplotní čidla QAA910, prostorové jednotky QAW910 a regulátor topných okruhů RRV918 a modulové 
instalační stykače Siemens 5TT42010. V nabídce jsou dvě verze zvýhodněných sad Synco living EL6 a Synco living EL6+WEB. Tato 
sada obsahuje kromě vybavenější centrální jednotky QAX913 také web server OZW772 pro dálkové ovládání.
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1   |   Popis výrobní řady HTAR, HTBR s elektronickým termostatem

Tyto topné panely jsou z hlediska použitých topných bloků, rozměrů a tvarů plechových plášťů spolu s celkovou fi lozofi í předávání 
tepla konstrukčně shodné s topnými panely s akumulací typů HTA, HTB . 

V  topidlech je však oproti základní řadě zabudován elektronický termostat s termistorovým teplotním čidlem. Termostat 
prostřednictvím termistorového čidla umožňuje automatické snímání a udržování teploty ve vytápěném prostoru dle navoleného 
regulačního stupně. Čidlo termostatu vyčnívá cca 5 mm z bočnice u síťového přívodu topidla. Pozor na mechanické poškození 
snímače. U termostatu je provedena korekce tak, aby se eliminovalo ovlivnění snímacího čidla teplotou vlastního topidla. 
Pochopitelně je třeba brát v úvahu, že čidlo snímá teplotu nad podlahou, kde je teplota rozdílná od teploty v prostoru místnosti 

Vlastní nastavení požadovaného stupně teploty se provádí jednoduchým způsobem a to pomocí ovládacích tlačítek, která jsou 
umístěna na bočnici topidla pod krycí fólií, aktuální nastavení topného panelu s akumulací je přehledně zobrazeno na svítícím displeji. 
Pokud je topidlo aktivní a odebírá el. energii, svítí v pravém dolním rohu u zobrazeného symbolu regulačního stupně tečka.

Celkový počet regulačních stupňů je uveden v tabulce. Termostat slouží rovněž k odstavení výrobku z provozu, přepnutím do 
polohy „L“ se topidlo odstaví z provozu a cca po 7 sekundách se v pravém dolním rohu displeje zobrazí tečka. 

Regulační stupeň

Jmenovitý příkon (W) (W) odpojeno C (°C) 1 (W) 2 (W) 3 (W) 4 (W) 5 (W)

250–2 500 3 8 15 20 22 25 30



2

topné panely HT – obecné informace
elektrické topné sálové panely s akumulací

Montážní šablona HT 

 a b c d e f g h i

HTAx20401xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 144 633

 100 210       683

 150 260       733

HTAx 20801xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 432 633

 100 210       683

 150 260       733 

HTAx 21201xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 720 633

 100 210       683

 150 260       733

HTAx 21601xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 864 633

 100 210       683

 150 260       733

HTAx 22001xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 1152 633

 100 210       683

 150 260       733

HTBx 20201xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 144 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 20401xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 432 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 20601xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 720 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 20801xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 864 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 21001xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 1152 352

 100 210       402

 150 260       452

e e

f

h

f

a a a

b

c

h

i

g

g

g

g

e

d

* minimální vzdálenosti, 
které musí být dodržené

Topné panely se nesmí 
umístit v bezprostřední 
blízkosti připojovací 
zásuvky tak, aby nedošlo 
k jejímu poškození teplem.

2   |   Montážní šablona HT



3   |   Montáž výrobku, uvedení do provozu 

Pro zavěšení topidel na zeď používejte originální díly, které jsou součástí dodávky. Především je nutné, aby zavěšovací „U“ konzole byly 
řádně upevněny do zdi. Dodané hmoždinky jsou určené do klasického zdiva a betonu. 

Pozor – v případě jiných materiálů, např. sádrokartonu, je nutné použít speciálních, pro tento účel vyráběných komponentů. Při samotné 
instalaci topidla postupujte dle schematických obrázků 1, 2, 3, 4.

Vlastní připojení k elektrické síti je možné provést připojením do zásuvky, nebo na pevné připojení do elektroinstalační krabice. 
Na obrázku č. 5 je znázorněn přístup k bočnici, ve které je provedeno elektrické připojení výrobku. 

Na obrázku č. 6 je pak znázorněno vlastní připojení síťového přívodu a jeho provlečení odlehčovacím labyrintem. Pro pevné připojení 
lze použít původní síťový přívod, u kterého se odstraní vidlice. Případnou výměnu, nebo úpravu síťového přívodu a následné připojení 
k pevnému rozvodu smí provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifi kací v oboru elektro. Při montáži topidel je nutné dodržovat 
minimální vzdálenosti od stěn, podlahy, případně parapetu viz. obrázek č. 7, 8. 

Při použití více topidel pro vytápění větší místnosti, nebo celého objektu je vhodné použít 20 hodinovou zvýhodněnou sazbu D45 
v závislosti na celkovém instalovaném příkonu v daném objektu. Zvolení vhodné tarifní sazby je velice důležité pro optimalizování 
celkových nákladů spojených s vytápěním. Vzhledem k tomu doporučujeme otázku zvolení sazby konzultovat s příslušnou služebnou 
rozvodných závodů v dané oblasti.

3
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4   |   Všeobecné a bezpečnostní pokyny

•  Elektrická instalace pro připojení topidel musí odpovídat současným požadavkům ČSN.

•  Topidla slouží pouze k vytápění nikoliv k sušení oděvů a jejich součástí. 

•  Topidla se nesmí během provozu zakrývat – nebezpečí požáru.

•  Zdi, stěny a příčky na které jsou topidla namontována, nebo jsou v jejich těsné blízkosti musí z hlediska jejich reakce na oheň 
  patřit mezi stavební hmoty:

  • Nehořlavé  – třída A1 (př. kámen, beton, cihly, tvárnice, některé sádrokartony)

  • Nesnadno hořlavé – třída A2 (př. heraklit, lignos, PVC, běžné sádrokartony)

  • Těžce hořlavé – třída B (př. dřeva listnatá, desky hobrex, sirkolit, umakart)

  • Středně hořlavé – třída C, D (př. dřeva jehličnatá, desky duplex, solodur)

•  Topidla se nesmí umístit v bezprostřední blízkosti připojovací zásuvky tak, aby u ní nedošlo k poškození teplem.

•  Topidla s regulátorem příkonu řada HTxE(R) musí být při montáži v koupelně umístěna tak, aby se osoba ve vaně, nebo sprše 
  nemohla dotýkat řídících spínačů.

•  Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost 
  či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo 
  pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo 
  dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. 

•  Minimální vzdálenost hořlavých předmětů od topidla je 50 mm.



•  Pokud je topidlo opatřeno pohyblivým přívodem s vidlicí musí být umístěno tak, aby byla vidlice přístupná.

•  V případě pevného připojení topidla k elektrické síti musí být do obvodu vřazen vypínač odpojující všechny póly 
  na vzdálenost kontaktů v rozepnutém stavu minimálně 3 mm.

•  Izolace napájecího přívodu se nesmí dotýkat povrchu topidla.

•  Z hlediska montáže topidel v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech je možné umístění v zóně 3 dle ČSN 33 2000-7-701, 
  neplatí pro variantu HTxD, HTxM kde je krytí spotřebiče IP20.
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Max. 16 A

1   |   Použití

Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané prostorovým termostatem nebo 
regulátorem prostorové teploty. Schéma je vhodné pro soustavy, kde se řídí jeden 
topný panel nebo více panelů nižšího výkonu. 

N1 prostorový termostat
Y1 řídící výstup vytápění
T snímací prvek termostatu
S spínač ON / OFF

2   |   Použití

Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané prostorovým termostatem 
s výstupním relé 16 A.

Y1 řídící výstup vytápění
L fáze 230 V
N nula 230 V

5   |   Zapojení, bloková schémata 

L 
L1

HT

N2
L
N L2

AC 230 V
L

NN 

L

T N1 

3   |   Použití

Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané bezdrátovým regulátorem prostorové 
teploty. Schéma je vhodné pro soustavy, kde se řídí jeden nebo více topných panelů. 

N1 vysílač bezdrátového prostorového termostatu
N2 přijímač bezdrátového prostorového termostatu
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5  |   Použití

Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA pomocí termostatů řady 
HTRAA, RDD, RDE, REV.

N1 prostorový termostat
R1 silový termostat

4   |   Použití

Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA řady HTxE a HTxR do el. sítě.

L fáze 230 V
N nula 230 V
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HTxD
HTxM
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6   |   Použití

Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA pomocí bezdrátových termostatů.

N1 vysílač bezdrátového prostorového termostatu

přijímač bezdrátového prostorového termostatu je součástí topných panelů 

HTxD, HTxM

6   |   Synco Living

 Použití
Bezdrátový systém automatizace domácnosti určený pro rodinné domky nebo byty. Slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých 
místnostech. Kromě vytápění a regulace přípravy teplé vody umožňuje Synco living řídit i osvětlení, rolety a žaluzie.

Popis funkce
Přestože byl systém Synco living původně navržen pro teplovodní vytápění, s úspěchem si poradí také s vytápěním elektrickými 
topnými panely. Pro tento typ aplikace se využije regulátor topných okruhů RRV918 nebo RRV912, místo termoelektrických pohonů 
standardně ovládajících jednotlivé topné okruhy se připojí ovládací cívky stykačů nebo relé. Ty pak silově spínají jednotlivá topidla 
v budově. Použít lze jak klasické spínací prvky s kontakty a ovládacími cívkami, tak polovodičová relé, které mají výhodu v bezhlučném 
provozu a dlouhé životnosti. Při výběru vhodného spínacího prvku je třeba dbát na maximální proud řídicího výstupu z regulátoru 
topných okruhů RRV918 nebo RRV912. Výstupní člen v těchto regulátorech je triak, maximální ovládací proud spínacího prvku 
(u cívky relé nebo stykače ani během přítahu) by neměl přesáhnout předepsaných 30 mA. 

Aby systém Synco living mohl správně řídit teplotu v jednotlivých místnostech, nesmíme zapomenout také na snímání teploty. K tomu 
použijeme buď prostorové teplotní čidlo QAA910 nebo prostorovou jednotku QAW910. Ta kromě snímání teploty v místnosti umožní 
přizpůsobit teplotu o +/– 3 K od nastavené teploty podle časového programu nastaveného na centrální jednotce, změnit druh 
provozu pro danou místnost, případně zapnout funkci časovače, která každým stisknutím příslušného tlačítka prodlouží vytápění na 
komfortní teplotu o ½ hodiny.

Topné panely s akumulačními šamotovými deskami mají podobné chování jako běžné teplovodní radiátory. Díky tomu lze při uvádění 
do provozu systému Synco living nastavit regulační chování na radiátorové vytápění „rychlé“ nebo radiátorové vytápění „pomalé“. 

Pro ovládání elektrického vytápění systémem Synco living jsou připraveny zvýhodněné sady obsahující regulátor Centrální jednotku 
QAX903 nebo QAX913, teplotní čidla QAA910, prostorové jednotky QAW910 a regulátor topných okruhů RRV918 a modulové 
instalační stykače Siemens 5TT42010. V nabídce jsou dvě verze zvýhodněných sad Synco living EL6 a Synco living EL6+WEB. Tato 
sada obsahuje kromě vybavenější centrální jednotky QAX913 také web server OZW772 pro dálkové ovládání.
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1   |   Popis výrobní řady HTxD, HTxM pro komunikaci s bezdrátovým termostatem

Tyto topné panely jsou z hlediska použitých topných bloků, rozměrů a tvarů plechových plášťů spolu s celkovou fi lozofi í předávání 
tepla konstrukčně shodné s topnými panely s akumulací typů HTA, HTB. 

V topidlech je však oproti základní řadě obsažena spínací jednotka topného panelu RCR 100RF (příjímač), která je namontována 
na spodní části bočnice topidla. Předmětná jednotka je ovládána bezdrátovým termostatem RDE 100RFS (vysílač). 

Označení topidla HTxD je pro varianty kdy topný panel v dodávce obsahuje bezdrátový prostorový termostat RDE 100 RF. 

Označení HTxM je pro objednání topného panelu se spínací jednotkou bez prostorového termostatu pro aplikace kdy jeden 
prostorový bezdrátový termostat ovládá dvě a více topidel.

V  rámci zkoušek výstupní kontroly výrobku jako celku je prostorový termostat RDE 100 RF aktivován, nastaven čas a den v týdnu. 
Rovněž komunikace mezi vysílačem a příjímačem byla v rámci zkoušky navázána. Po připojení do sítě problikne zelená a červená 
LED na příjmači a rozsvítí se červená LED. 

Pro aktivaci topidla stačí na termostatu (vysílači) tlačítkem + – změnit požadovanou teplotu.
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topné panely HT – obecné informace
elektrické topné sálové panely s akumulací

Montážní šablona HT 

 a b c d e f g h i

HTAx20401xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 144 633

 100 210       683

 150 260       733

HTAx 20801xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 432 633

 100 210       683

 150 260       733 

HTAx 21201xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 720 633

 100 210       683

 150 260       733

HTAx 21601xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 864 633

 100 210       683

 150 260       733

HTAx 22001xxxx 50* 160* 348 125 50* 200*  20* 1152 633

 100 210       683

 150 260       733

HTBx 20201xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 144 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 20401xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 432 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 20601xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 720 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 20801xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 864 352

 100 210       402

 150 260       452

HTBx 21001xxxx 50* 160* 97 95 50* 200* 20* 1152 352

 100 210       402

 150 260       452
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* minimální vzdálenosti, 
které musí být dodržené

Topné panely se nesmí 
umístit v bezprostřední 
blízkosti připojovací 
zásuvky tak, aby nedošlo 
k jejímu poškození teplem.

2   |   Montážní šablona HT



3   |   Montáž výrobku, uvedení do provozu 

Pro zavěšení topidel na zeď používejte originální díly, které jsou součástí dodávky. Především je nutné, aby zavěšovací „U“ konzole byly 
řádně upevněny do zdi. Dodané hmoždinky jsou určené do klasického zdiva a betonu. 

Pozor – v případě jiných materiálů, např. sádrokartonu, je nutné použít speciálních, pro tento účel vyráběných komponentů. Při samotné 
instalaci topidla postupujte dle schematických obrázků 1, 2, 3, 4.

Vlastní připojení k elektrické síti je možné provést připojením do zásuvky, nebo na pevné připojení do elektroinstalační krabice. 
Na obrázku č. 5 je znázorněn přístup k bočnici, ve které je provedeno elektrické připojení výrobku. 

Na obrázku č. 6 je pak znázorněno vlastní připojení síťového přívodu a jeho provlečení odlehčovacím labyrintem. Pro pevné připojení 
lze použít původní síťový přívod, u kterého se odstraní vidlice. Případnou výměnu, nebo úpravu síťového přívodu a následné připojení 
k pevnému rozvodu smí provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifi kací v oboru elektro. Při montáži topidel je nutné dodržovat 
minimální vzdálenosti od stěn, podlahy, případně parapetu viz. obrázek č. 7, 8. 

Při použití více topidel pro vytápění větší místnosti, nebo celého objektu je vhodné použít 20 hodinovou zvýhodněnou sazbu D45 
v závislosti na celkovém instalovaném příkonu v daném objektu. Zvolení vhodné tarifní sazby je velice důležité pro optimalizování 
celkových nákladů spojených s vytápěním. Vzhledem k tomu doporučujeme otázku zvolení sazby konzultovat s příslušnou služebnou 
rozvodných závodů v dané oblasti.
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Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4
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4   |   Všeobecné a bezpečnostní pokyny

•  Elektrická instalace pro připojení topidel musí odpovídat současným požadavkům ČSN.

•  Topidla slouží pouze k vytápění nikoliv k sušení oděvů a jejich součástí. 

•  Topidla se nesmí během provozu zakrývat – nebezpečí požáru.

•  Zdi, stěny a příčky na které jsou topidla namontována, nebo jsou v jejich těsné blízkosti musí z hlediska jejich reakce na oheň 
  patřit mezi stavební hmoty:

  • Nehořlavé  – třída A1 (př. kámen, beton, cihly, tvárnice, některé sádrokartony)

  • Nesnadno hořlavé – třída A2 (př. heraklit, lignos, PVC, běžné sádrokartony)

  • Těžce hořlavé – třída B (př. dřeva listnatá, desky hobrex, sirkolit, umakart)

  • Středně hořlavé – třída C, D (př. dřeva jehličnatá, desky duplex, solodur)

•  Topidla se nesmí umístit v bezprostřední blízkosti připojovací zásuvky tak, aby u ní nedošlo k poškození teplem.

•  Topidla s regulátorem příkonu řada HTxE(R) musí být při montáži v koupelně umístěna tak, aby se osoba ve vaně, nebo sprše 
  nemohla dotýkat řídících spínačů.

•  Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost 
  či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo 
  pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo 
  dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát. 

•  Minimální vzdálenost hořlavých předmětů od topidla je 50 mm.



•  Pokud je topidlo opatřeno pohyblivým přívodem s vidlicí musí být umístěno tak, aby byla vidlice přístupná.

•  V případě pevného připojení topidla k elektrické síti musí být do obvodu vřazen vypínač odpojující všechny póly 
  na vzdálenost kontaktů v rozepnutém stavu minimálně 3 mm.

•  Izolace napájecího přívodu se nesmí dotýkat povrchu topidla.

•  Z hlediska montáže topidel v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech je možné umístění v zóně 3 dle ČSN 33 2000-7-701, 
  neplatí pro variantu HTxD, HTxM kde je krytí spotřebiče IP20.
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1   |   Použití

Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané prostorovým termostatem nebo 
regulátorem prostorové teploty. Schéma je vhodné pro soustavy, kde se řídí jeden 
topný panel nebo více panelů nižšího výkonu. 

N1 prostorový termostat
Y1 řídící výstup vytápění
T snímací prvek termostatu
S spínač ON / OFF

2   |   Použití

Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané prostorovým termostatem 
s výstupním relé 16 A.

Y1 řídící výstup vytápění
L fáze 230 V
N nula 230 V

5   |   Zapojení, bloková schémata 
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3   |   Použití

Sálavé topné panely MIRAVA HT přímo ovládané bezdrátovým regulátorem prostorové 
teploty. Schéma je vhodné pro soustavy, kde se řídí jeden nebo více topných panelů. 

N1 vysílač bezdrátového prostorového termostatu
N2 přijímač bezdrátového prostorového termostatu
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N 

5  |   Použití

Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA pomocí termostatů řady 
HTRAA, RDD, RDE, REV.

N1 prostorový termostat
R1 silový termostat

4   |   Použití

Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA řady HTxE a HTxR do el. sítě.

L fáze 230 V
N nula 230 V
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HTxD
HTxM
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6   |   Použití

Zapojení sálavých topných panelů MIRAVA pomocí bezdrátových termostatů.

N1 vysílač bezdrátového prostorového termostatu

přijímač bezdrátového prostorového termostatu je součástí topných panelů 

HTxD, HTxM

6   |   Synco Living

 Použití
Bezdrátový systém automatizace domácnosti určený pro rodinné domky nebo byty. Slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých 
místnostech. Kromě vytápění a regulace přípravy teplé vody umožňuje Synco living řídit i osvětlení, rolety a žaluzie.

Popis funkce
Přestože byl systém Synco living původně navržen pro teplovodní vytápění, s úspěchem si poradí také s vytápěním elektrickými 
topnými panely. Pro tento typ aplikace se využije regulátor topných okruhů RRV918 nebo RRV912, místo termoelektrických pohonů 
standardně ovládajících jednotlivé topné okruhy se připojí ovládací cívky stykačů nebo relé. Ty pak silově spínají jednotlivá topidla 
v budově. Použít lze jak klasické spínací prvky s kontakty a ovládacími cívkami, tak polovodičová relé, které mají výhodu v bezhlučném 
provozu a dlouhé životnosti. Při výběru vhodného spínacího prvku je třeba dbát na maximální proud řídicího výstupu z regulátoru 
topných okruhů RRV918 nebo RRV912. Výstupní člen v těchto regulátorech je triak, maximální ovládací proud spínacího prvku 
(u cívky relé nebo stykače ani během přítahu) by neměl přesáhnout předepsaných 30 mA. 

Aby systém Synco living mohl správně řídit teplotu v jednotlivých místnostech, nesmíme zapomenout také na snímání teploty. K tomu 
použijeme buď prostorové teplotní čidlo QAA910 nebo prostorovou jednotku QAW910. Ta kromě snímání teploty v místnosti umožní 
přizpůsobit teplotu o +/– 3 K od nastavené teploty podle časového programu nastaveného na centrální jednotce, změnit druh 
provozu pro danou místnost, případně zapnout funkci časovače, která každým stisknutím příslušného tlačítka prodlouží vytápění na 
komfortní teplotu o ½ hodiny.

Topné panely s akumulačními šamotovými deskami mají podobné chování jako běžné teplovodní radiátory. Díky tomu lze při uvádění 
do provozu systému Synco living nastavit regulační chování na radiátorové vytápění „rychlé“ nebo radiátorové vytápění „pomalé“. 

Pro ovládání elektrického vytápění systémem Synco living jsou připraveny zvýhodněné sady obsahující regulátor Centrální jednotku 
QAX903 nebo QAX913, teplotní čidla QAA910, prostorové jednotky QAW910 a regulátor topných okruhů RRV918 a modulové 
instalační stykače Siemens 5TT42010. V nabídce jsou dvě verze zvýhodněných sad Synco living EL6 a Synco living EL6+WEB. Tato 
sada obsahuje kromě vybavenější centrální jednotky QAX913 také web server OZW772 pro dálkové ovládání.
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