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Upozornění 

 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byli poučeni o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu 
vykonávanou uživatelem nesmí vykonávat děti bez dozoru. Dětem mladším 3 let by měl být zamezen přístup ke spotřebiči, 
pokud nejsou trvale pod dozorem. Děti ve věku od 3 do 8 let musí tento spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, 
že byl umístěn nebo nainstalován ve své zamýšlené normální provozní poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let 
nesmějí zasouvat vidlici do zásuvky, regulovat a čistit spotřebič nebo vykonávat údržbu prováděnou uživatelem. 
 

 spotřebič musí být instalován, nebo připojen autorizovanou osobou v souladu s platnými předpisy a normami. 

 návod k obsluze je součástí balení výrobku, rovněž je k dispozici u prodejce. 

 pokud je přívodní kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanou 
osobou aby se předešlo jakémukoli nebezpečí. 

 

 
 
Pří případném přenosném využití konvektoru: 
 

Nepoužívejte konvektor v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu. 
Nepoužívejte konvektor v malých prostorech, kde se vyskytují osoby, které nejsou schopny vlastní evakuace, nebo 
pokud není zajištěn jejich stálý dohled.  
 
 

1. Instalace 

 
1.1 Upozornění pro instalace 
 

Konvektory jsou určeny k montáži na stěnu v obytných prostorách. Jiný způsob montáže musí být konzultován s výrobcem, 
dodavatelem. 
 

Konvektory musí být instalovány v souladu s běžnou praxí a normami dané země. 
Konvektor je zařízení třídy II a je chráněn proti stříkající vodě, krytí IP24. V koupelnách musí být konvektor instalován ve 

shodě s ČSN 33 200-7-701 a smí být umístěn v souladu s obr.  ❶ ) i v zónách 2 a 3. 

Ovládání konvektoru nesmí být dosažitelné z vany nebo sprchy. 

Dodržujte minimální montážní odstupy pro umístění zařízení (obr. ❷ ). 

Nástěnná konzole umožňuje zachovat dostatečný prostor za konvektorem pro volnou konvekci vzduchu. Vzdálenost mezi 
konvektorem a stěnou nesmí být ničím omezena. 
 

1.2 Konvektory neinstalujte: 
 

 v pozici, která by mohla mít vliv na jejich správnou funkci (například v blízkosti vzduchotechniky…. ) 

 před nebo pod elektrickou zásuvkou ... (obr. ❸) ani do blízkosti záclon, nebo jiných hořlavých materiálů  

 je zakázáno instalovat produkty určené k vertikální instalaci do polohy horizontální a naopak (obr ❹). Při správné instalaci 

je mřížka výstupu vzduchu a ovládací panel situován v horní části zařízení. 
 

1.3 Instalace konvektoru 
 
1.3.1 Přenosné konvektory 
 
 VAROVÁNÍ: Typy bez vidlice (zástrčky) nelze použít jako přenosné. 
 

Přenosná instalace s podpěrami je povolena pouze pro konvektory s elektrickou zástrčkou obr. ❺  & ❿). 

Konvektor musí být umístěno na vodorovné ploše, viz návod k obsluze pro podpěry. 

 
 

Pozor:  Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní 
pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí. 

 Pozor:   V žádném případě konvektor nezakrývejte. Nápis“NEZAKRÝVAT“upozorňuje, že jakýkoliv 

materiál, kterým je zakryt konvektor může způsobit přehřátí, požár. 

 

Elektrický odpad se nesmí likvidovat s domácím odpadem.  
Recyklujte na vyhrazených místech (podle místně platné legislativy).  

 Instalace ve vysoké nadmořské výšce způsobuje zvýšení teploty na výstupu vzduchu (cca 10°C na 1000 m 
nadmořské výšky) 



1.3.2 Nástěnná instalace 
  
 1.3.2.1 Montáž 

 
Nástěnná instalace je možná u všech typů konvektorů. 
 

a. Uvolněte závěsnou konzoli (obr. ❻) 
 

Doporučujeme položit konvektor čelní stranou dolů, plochým šroubovákem opatrně uvolněte pojistku tak, aby 
nedošlo k její deformaci, přidržte šroubovákem pojistku a uvolněte konzoli, poté ji vyklopte i ze spodních závěsů. 
 

b. Upevněte závěsnou konzoli (obr. ❼)  
 

Postavte konzoli na zem ke zdi a označte body pro navrtání otvorů A. Tyto otvory jsou určeny pro spodní závěs. 
Zdvihněte konzoli do úrovně otvorů A a označte body pro navrtání otvorů B, které určují pozici horního závěsu. 
Použijte vhodné fixační prvky pro dostatečně pevné ukotvení. Konzoli přišroubujte na zeď do konečné pozice. 
 

1.3.2.2 Elektrické připojení 
 

Konvektory jsou určeny pro připojení na 220-230V / 50-60Hz 
 

 1.3.2.2.1 Typy bez vidlice (zástrčky) 
 

Konvektor je pro připojení k síti vybaven dvoužilovým kabelem  - mechanický termostat, nebo trojžilovým 
kabelem - elektronický termostat. Barevné označení vodičů: 
 
 Hnědá = Fáze 
 Modrá = Nula 
 Černá = Pilotní vodič 
  
Instalace musí být vybavena vypínačem s minimálním odstupem kontaktu 3 mm. 
Připojení konvektoru k zemnícímu vodiči je zakázáno. Nezapojujte černý - pilotní vodič k uzemnění. 

 
Pokud je pilotní vodič (nebo topidlo ovládané pilotním vodičem) chráněno proudovým chráničem (např. 
v koupelně max. 30mA), musí být zdroj pilotního vodiče chráněn tímto stejným chráničem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tabulka příkazů a funkcí 

Příkaz 

 
   

Bez napětí 230V -115V +115V 

Typ provozu Komfort Útlumový Nezámrzný režim Vypnuto 

Teplota 
Dle nastavení 

termostatu 
Teplota se sníží 

o cca 3,5°C 
Udržování teploty 

na cca 7°C 
Vypnuí vytápění 

 

Fáze = 
hnědá 

Neutrál 
= modrá 

Pilotní 
vodič 

= černá 

Elektrická 
síť 

Fáze 

Neutrál 

2 možné případy 

1) pouze 
jedno 

topidlo 

 

 

2) více 
topidel 

Připojovací kabel topidla 

Volný konec pilotního vodiče je 
izolován a není dále zapojen 
 
Pilotní vodiče všech topidel 
v ovládané skupině (max. 20 
jednotek), ze kterých je 

jedna (kterákoliv) hlavní, jsou 
zapojeny pomocí izolovaného 
kabelu 1,0mm

2
 / 220-240V 



 1.3.2.2.2 Typy s vidlicí (zástrčkou) 
  

 Konvektor může být připojen pomocí vidlice do zásuvky. 
 Ustřižení vidlice není důvodem ke ztrátě záruky. 
 

1.3.2.3 Upevnění spotřebiče na závěsnou konzoli (obr. ❽) 

 
Umístěte v nakloněné poloze konvektor ke konzoli C a mírným pohybem jej zasuňte do háčků D. Sklopte konvektor 
v konzoli A - cvaknutí znamená, že je konvektor správně nasazen a zajištěn. Chcete-li konvektor sejmout, plochým 
šroubovákem zatlačte na pojistku nahoře vlevo. Přidržte pojistku a vysuňte konvektor. Naklopte a vyjměte konvektor 
z konzole C. 
 

 

2. Použití 
 

2.1 Mechanický termostat (obrázek ❾, tabulka) 

 
2.1.1 Nastavení režimu komfort 

 

Pro nastavení komfortní teploty « Comfort », přepněte přepínač E do pozice 
I, nastavte ovládací kolečko F a vyčkejte, než se teplota ustálí. 
 
2.1.2 Nastavení nezámrného režimu 

 

Pro nastavení nezámrzného režimu ponechte přepínač E v pozici I, a ovládací kolečko F nastavte na minimální 
hodnotu. Ovládací prvek umožňuje udržovat teplotu v místnosti okolo 7°C během Vaší dlouhodobé nepřítomnosti (delší 
než 24h). 
 

2.2 Elektronický termostat (obrázek ❿&⓫) 

 

2.2.1 Nastavení režimu komfort  
 

Komfortní teplota je teplota, kterou si přejete mít v místnosti, když je 
obývána 
 
Přepínač H nastavte na pozici , a poté nastavte ovládací kolečko 
I na požadovanou teplotu, kontrolka vytápění G svítí, pokud je 
teplota v místnosti nižší než požadovaná. Vyčkejte, než se teplota ustálí. 
 

2.2.2 Nastavení režimu Eco (útlum)  
 

Režim ECO umožňuje snížit teplotu o 3 až 4°C po dobu kdy není místnost obývána. Tento režim se doporučuje pokud 
není místnost užívána déle než 2 hodiny. Nastavte přepínač H do pozice ECO a ovládací kolečko I nastavte do 
požadované polohy, kontrolka vytápění G svítí, pokud je okolní teplota nižší než požadovaná ECO. Vyčkejte, než se 
teplota ustálí. 

 

2.2.3 Nastavení nezámrzného režimu  
 

Ovládací kolečko umožňuje udržovat teplotu v místnosti okolo 7°C během Vaší dlouhodobé nepřítomnosti (delší než 

24h). Natavte přepínač H do pozice . 
 

2.2.4 Nastavení režimu KOMFORT, ECO a NEZÁMRZ pomocí příkazů po pilotním vodiči 
 

Konvektory vybavené elektronickým termostatem mohou přijímat příkazy po pilotním vodiči.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Přepínač I/0 

F Kolečko pro nastavení teploty 

G 
Kontrolka vytápění. Signalizuje období kdy je 
zařízení v chodu. Při ustálené teplotě bliká, 
v případě příliš vysoké teploty blikat přestane. 

H Přepínač   

I Kolečko pro nastavení teploty. 



2.2.5 Uzamčení ovládání (obrázek ⓬) 
 

Je možné zablokovat, nebo omezit použití ovládacího kolečka I a uzamknout přepínač H, aby se zabránilo nechtěné 
manipulaci. Vysuňte konvektor z konzole. Na zadní straně termostatu vyjměte svorky J ze základny: 
 

 pozice K umožňuje zablokování kolečka pro nastavení teploty  

 pozice L umožňuje omezit využití ovládacího kolečka  

 pozice M umožňuje zablokování přepínače H v požadovaném režimu 
 

 

3. Doporučené použití 
 

Nemá smysl nastavovat maximální vytápění, teplota v místnosti nebude stoupat rychleji. 
Pokud odcházíte na několik hodin, nezapomeňte snížit teplotu. 
Pokud máte v místnosti více konvektorů, nechejte je v provozu zároveň. Tímto dosáhnete rovnoměrnější teploty bez 
zvýšení spotřeby elektřiny.  

 

4. Údržba 

 

Pro zajištění výkonu je třeba přibližně jednou za rok vyčistit horní a spodní mřížky vysavačem nebo smetákem.  
Každých pět let nechte vnitřní část jednotky profesionálně zkontrolovat. 
Na mřížce jednotky se může při znečištěném ovzduší hromadit prach. Tento jev se objevuje při špatné kvalitě okolního 
vzduchu. V tomto případě se doporučuje zkontrolovat, jestli je místnost dobře odvětrávaná (ventilace, přívod vzduchu 
atd.) a jestli je vzduch čistý. Záruka se nevztahuje na výměnu zařízení v důsledku nerespektování výše uvedených 
doporučení. Kryt jednotky by měl být čištěn vlhkým hadříkem, nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky. 

 

5. Řešení problémů 

 
Konvektor netopí: zkontrolujte, zda jsou zapnuty instalační jističe a proudový chránič (pokud je jím instalace vybavena). 
 

Konvektor trvale topí: ujistěte se, že není konvektor v průvanu a že nebylo změněno nastavení teploty 
 

Konvektor neprovádí programové příkazy (verze s pilotním vodičem ): 
 

Ujistěte se, že programovací jednotka je správně používána (viz. návod k instalaci a použití. Zařízení 
s elektronickým ovládáním je vybaveno mikroprocesorem, který může být rušen některými závažnými 
poruchami sítového napětí (mimo normy ES určujících úroveň ochrany rušení). Pokud se vyskytnou 
nějaké problémy (zablokování termostatu atd.), vypněte napájení  (pojistka, jistič, atd.) po dobu asi 5 
minut aby se zařízení mohlo restartovat. Pokud se tento jev vyskytuje často, nechte zkontrolovat 
napájení Vaším dodavatelem energie. 
 

Povrch konvektoru je velmi horký:  
 

Za normálních okolností je max. povrchová teplota konvektoru v provozu omezena v souladu 
s normami. Nicméně pokud si myslíte, že konvektor je příliš horký, ujistěte se, že výkon odpovídá 
tepelným ztrátám místnosti a konvektor není umístěn v průvanu, který by narušoval jeho regulaci. 
 

 

6. Technické údaje 

 
 

Typ 
Výkon Napětí 

Krytí 
Rozměry (mm) Hmotnost 

(W) (V) Délka Výška Hloubka (kg) 
Atlantic F117D- 05 500 

1/N 
230V 
50Hz 

IP24 

384 

451 98 

2,85 
Atlantic F117D- 07 750 384 2,85 
Atlantic F117D- 10 1000 458 3,2 
Atlantic F117D- 12 1250 532 3,75 
Atlantic F117D- 15 1500 606 4,4 
Atlantic F117D- 20 2000 754 5,15 
Atlantic F117D- 25 2500 902 6,34 

 
 
 
 

  



 
 

7. Záruční podmínky 

UCHOVEJTE TENTO DOKUMENT NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ 
(Tento dokument by měl být použit pouze v případě reklamace a včetně dokladu o zakoupení) 

 
 

Dodavatel poskytuje na výrobky záruku 24 měsíců od data 
prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené dopravou, 
nedbalou manipulací, neodbornou montáží, nedodržením pokynů 
uvedených v tomto návodu. Záruka se rovněž nevztahuje na 
běžné opotřebení výrobku. Jakýkoliv zásah do výrobku je 
považován za porušení záručních podmínek. Kompletní záruční 
podmínky naleznete na stránkách www.fenixgroup.cz. 
 
Tento dokument včetně dokladu o zakoupení použijte pouze 
v případě reklamace u svého prodejce, nebo instalační firmy 
Ustanovení v těchto záručních podmínkách nezahrnuje všechny 
body uvedené v záručních podmínkách dané zákonem. 

 
 

 

* Tato informace je uvedena na 
štítku umístěném na levé straně 
nebo za přední mřížkou 
zařízení. 

 

A Normy označení jakosti 

B Obchodní název 

C Obchodní značka 

D Výrobní značka 

E Výrobní číslo 

F Kód výrobce 

 
 

Typ * 
 

 

Výrobní číslo  * 
 

 

Jméno a adresa zákazníka  * 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenix Trading s.r.o. 
Slezská 2, 790 01 Jeseník 

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303 
e-mail: fenix@fenixgroup.cz , http://www.fenixgroup.cz 

  

RAZÍTKO PRODEJCE: 



 

Caution (EN) 

 

 Caution very hot surface. Caution: Some parts of this product may become very hot and cause burns. 
Special attention must be paid to this fact in the presence of children and handicapped persons. 

 
This appliance can be used by children from the age of 8 and older, and persons with lower physical, sensory or mental 
abilities or a lack of experience or knowledge providing they are under supervision or have been trained in the use of the 
appliance in a safe manner and understand the possible danger.  Children may not play with the appliance. Cleaning and 
maintenance by the user must not be carried out by children without supervision. Children under 3 years of age should be 
prevented from accessing the appliance, unless they are constantly supervised. Children from 3 to 8 years of age may 
switch the appliance on/off only if it is placed or installed in its intended standard operating position and if they are under 
supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and if they understand the possible danger. Children 
from 3 to 8 years of age mustn´t insert the plug into the socket, control or clean the appliance or carry out maintenance that 
is to be done by the user. 

- This device must be plugged or connected according to the rules and standards applicable by an authorized person. 
- The instruction book of this product is available by contacting the after-sales service with the number indicate on the 

warranty part included in this manual service. 
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after sales service or similarly qualified persons 

in order to avoid any danger. 
 

 
Caution: To avoid overheating and for safety reasons, do not cover the panel heater. 

 

Devices with this symbol should not be disposed with household waste but must be collected separately and 
recycled. The collection and recycling of end of life must be made according to the provisions and local ordinances 
(DEEE 2002/96/CE). 

 The installation of the device in high altitude causes an increase of the temperature air outlet (about 10 ° C per 1000 
m elevation). 

 
In case of mobile utilisation of the device (see applicable models below): 
 
- Do not use this heater near a bathtub, a shower or a pool. 
- Do not use this heater in small areas when they are occupied by people unable to leave the room by themselves unless if a 

constant supervision is provided. 
 

1.  Installation 

 
1.1 Where to install your heater? 

 
- This equipment was designed to be installed in a residence. Please ask your distributor before using it for any other 

purpose. 
- The panel heater should be installed according to normal trade practice and incompliance with legislation in the relevant 

country (NFC 15-100 for France). 
- The equipment is class 2 and is protected against splashed water IP 24. The device can be installed in volume 2 of a 

bathroom (Figure ❶). It’s forbidden to install the device in the volume 1. The device is to be installed so that switches and 

other controls cannot be touched by a person in the bath or shower. 
- Comply with the minimum clearance distances for positioning of the panel (Figure ❷). 

- The wall bracket allows keeping a free space behind the device to not disturb its regulation. The distance between the unit 
and the wall should not be obstructed. 

 
1.2 Do not install the panel heater 

 
- In a draught that might affect adjustment (for example, under a central mechanical ventilation unit etc...).  

- Under or in front of a fixed power socket (Figure ❸) or near curtains or other combustible materials. 

- In a conform position, the air outlet grid and the control unit is visible in the upper part of the device. It is forbidden to install 

a vertical unit horizontally and vice versa (Figure ❹). 

 
1.3 How to install the panel heater? 

 
1.3.1 Mobile device (CMG-TLC/M) 

 
WARNING: Devices without plug can not be used in mobile version 
 

- The mobile installation with feet is allowed only for electronic device with plug (CMG-TLC/M, Figure ❺ & ❿). The 

device must be placed on a horizontal surface. Refer to the feet instruction book. 



1.3.2 Wall mounted device 
 

1.3.2.1 Preparation 
 

The wall mounted installation concern all Mechanical devices and Electronic devices. 
 

a. Release the appliance’s hook-on bracket (Figure ❻) 

 
- We recommend that you place the panel heater flat, face down. Have a straight head screwdriver to hand and 
lift the tab taking care not deform. While holding the tab rose, push the locking bracket to the bottom of the unit 
to release the upper hooks. Rotate the attachment tab around the lower hooks and remove the attachment tab. 
 
b. Fix the hook-on bracket (Figure ❼) 
 
- Place the bracket on the ground and against the wall and mark the drilling points A. These give the position 
of the bottom fasteners. Replace the brackets in alignment with the drilling point A to locate drilling points B. 
These give the position of the upper fasteners. In case of special support, use proper anchors. Position and 
screw the wall brackets. 

 
1.3.2.2 Electrical connexion 

 
- The appliance should have a 220 - 230V 50Hz/60Hz power supply.  

 
1.3.2.2.1 Devices without plug : 
 

- The panel heater must be connected to the mains by a 2-wire cable for Mechanical Device or 3-wire cable for Electronic 

Device (Brown= Phase, Blue = Neutral, Black = Pilot wire) by means of a connexion box. In humid areas such as 
bathrooms and kitchens the power socket must be installed at least 25 cm above the floor. The installation should be fitted 
with a double pole break device with a break of at least 3 mm. 

- Connection to earth is prohibited / Do not connect the pilot wire (black) to earth. If a driver or driven device is 
protected by a 30mA differential (for example for bathroom) it is necessary to protect the power supply of the pilot wire on 
that differential. 

 

Commands 
Received 

Absence de signal 
Complete 

altermation 
U = 220 - 230 V 

Negative 
Half/altermation  

– U/2 

Positive 
Half/altermation 

+ U/2 

Oscilloscope 
Ref/Neutral  

   

Mode 
obtained 

CONFORT ECO ANTI - FREEZE 
STOP HEATING 

LOAD SHEDDING 

 
 
 

1.3.2.2.2 Devices with plug : 
 

CAUTION: These devices can not be installed in a fixed position on the French market. 
 

1.3.2.3 Wall mounted installation (Figure ❽) 

 
- Place the device inclined on the brackets C and rotates the device to place it on the brackets D. Lowering the 

device on the bracket. A click indicates that the device is attached and locked. To unlock the attachment tab, 
grab a screwdriver and push the tab (at the top left of the attachment tab behind the device)   towards the wall. 
Lift the device while holding the tab with the screwdriver. Tilt it forward and remove it from the supports C. 

 
 
 
 

Neutral = Blue 

Phase = Brown 

Pilot Wire = Black 

Panel heater cable 

Phase 

Neutral 

Electricity 
grid 

1
st 

case: One heater 

2
nd

 case: Multiple  
heater 

Unpiloted device 
Pilot wire not connected  

To devices with reception box 
or central programming 

2 possible cases: 



2. Utilisation 

 

2.1 Mechanical Device (Figure ❾, refer to the table) 
 

2.1.1 How to fix the comfort mode? 
 

- For a temperature setting « Comfort », put the switch E on I, adjust the 
control knob F and wait for the temperature to stabilise. 

 

2.1.2 How to fix the frost free mode? 
 

- For the frost free mode, let the switch E on I, and adjust the control knob F on the minimum setting. The control knob 
allow to maintain a temperature of about 7°C in the room when you are absent for a prolonged period (more than 24 
hours).  

 

2.2 Electronic Device (Figure ❿&⓫) 
 

2.2.1 How to fix the comfort mode? 
 

- The Comfort mode allows setting the desired temperature using 
the control knob. 

- Put the switch H on , and then set the control knob I on the 
desired position, the heating indicator G lights if the ambient 
temperature is lower than desired one. Wait until the temperature 
stabilizes. 

 

2.2.2 How to fix the Eco mode?  
 

- ECO mode allows lowering the temperature of Comfort mode from 3 to 4°C during unoccupied periods of the room. It 
is recommended that this mode should be used if the room is unoccupied for more than 2 hours. Put the switch H on 
ECO and then set the control knob I to the desired position, the heating indicator G lights if the ambient temperature is 
lower than desired ECO temperature. Wait until the temperature stabilizes. 

 
2.2.3 How to fix the Frost Free mode? 
 
- It is the position of the switch that keeps the temperature at approximately 7 ° C in the room during prolonged absence 

from the house (usually more than 24 hours). Put the switch H on  . 
 

2.2.4 How to program your device in Comfort, ECO or Frost Free mode? 
 

- Devices equipped with an electronic thermostat are able to receive orders. There are two solutions: 
- By pilot wire (black wire) for devices without plug thanks to the system Chronopass or a wall pilot wire box 
- By carrier current with an interface on each device in addition to a Chronopass system or a wall carrier current box. 

 

2.2.5 How to lock the commands (Figure ⓬)? 

 
It is possible to lock or limit the use of the control knob I and to lock the switch H to prevent manipulation. Lift the unit 
from the wall bracket. On the back of the thermostat, remove the pins J from their support: 

- The K position allows locking the control knob.  
- The L position allows limiting the utilisation of the control knob.  
- The M position allows locking the H switch on the desired mode. 

 

3. Recommendations for use 
 

- There is no point in setting maximum heating; the room temperature will not rise any quicker. If you leave for several hours, 
remember to reduce the temperature. 

- If you have several units in a room, let them operate simultaneously. This will give you a more uniform temperature without 
increasing electricity consumption. This also applies for an unoccupied room; it is more interesting to let the device operate 
on a lower setting than turn it off completely. 
 

4. Maintenance 
 

- To maintain performances of your unit, you should clean the upper and lower grids of the unit about twice a year using a 
vacuum cleaner or a brush. 

- Have a professional check the inside of the unit every five years. Dirt may collect on the grids of the unit if the atmosphere 
is polluted. This phenomenon is due to the poor quality of the ambient air. In this case, it is recommended to check that the 
room is well ventilated (ventilation, air inlet, etc.), and that the air is clean. The unit will not be replaced under the guarantee 
because of this type of dirt. The unit casing should be cleaned with a damp cloth, never use abrasive products. 

E Switch I/0 

F Control knob of the temperature 

G 

Indicator for heating. It indicates the periods in 
which the resistance is working. With a 
stabilized temperature, it flashes and if the 
temperature is too high, it stops. 

H Slider or switch  

I Control knob of the temperature 



5. Trouble-Shooting 

 
- The device does not heat: Make sure that the installation circuit breakers are switched on, or that the load shedder (if you 

have one) has not switched off the unit power supply. Check the air temperature in the room. For the device equipped, 
check that the programmer is in Comfort mode. 

- The unit is permanently heating: Make sure that it is not in a draft and that the temperature setting has not been 
changed. 

- The unit does not carry out programming orders (Device equipped): Make sure that the programming unit is being 
correctly used (refer to its user’s manual) or that the Chronocarte is properly inserted in its housing and that it is operat ing 
normally (batteries). The device with electronic control is equipped with a microprocessor that can be distribued by some 
severe mains voltage disturbances (outside EC standards defining the disturbance protection level). If there are any 
problems (thermostat blocked, etc.) switch off the unit power supply (fuse, circuit breaker, etc.) for about 5 minutes to allow 
the unit to start again. If this phenomenon occurs frequently, control the power supply by your energy supplier. 

- The device is very hot on the surface: It is normal that the device when working, the maximum surface temperature is 
limited in accordance with standards. However, if you believe that your radiator is still too hot, make sure the power is 
adapted to the surface of your room (we recommend 100W / m2) and the unit is not placed in a stream of air that would 
disrupt its regulation. 

 
 

 

6. Technical specifications 

 
 
 

Type 
Wattage Voltage 

Rating 
Dimensions (mm) Weight 

(W) (V) Length Height Depth (kg) 
Atlantic F117D- 05 500 

1/N 
230V 
50Hz 

IP24 

384 

451 98 

2,85 
Atlantic F117D- 07 750 384 2,85 
Atlantic F117D- 10 1000 458 3,2 
Atlantic F117D- 12 1250 532 3,75 
Atlantic F117D- 15 1500 606 4,4 
Atlantic F117D- 20 2000 754 5,15 
Atlantic F117D- 25 2500 902 6,34 

 
 
  



 
 

7.  Warranty conditions 

 
KEEP THIS DOCUMENT IN A SAFE PLACE 

(This certificate should only be produced if you are making a complaint, attached with the invoice of the purchase) 
 
The supplier provides a 24-month warranty from the date of sale. The warranty does not cover faults caused by 
transportation, careless manipulation or unqualified installation. The warranty also does not cover everyday wear and tear 
on the product. Any alterations carried out on the product are considered a breach of the warranty conditions. Complete 
warranty conditions can be found on the web pages www.fenixgroup.cz. 
 
 
Present this certificate only in case of claim with your distributor or installer 
attaching your invoice. 

  The provisions of these warranty conditions are not exclusives of benefits 
for the purchaser of the legal guarantee for defects and hidden defects that 
apply in any case in terms of articles 1641 and following of the Civil Code. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* This information is shown on the 
plate which can be seen on the left-
side or behind the front grille of the 
unit 

 

A Standards, quality labels 

B Commercial name 

C Commercial reference 

D Manufacturing reference 

E Serial Number 

F Manufacturer number 

 

Type of Device  * 
 

 

Serial Number  * 
 

 

Name and address of the 
customer  * 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenix Trading s.r.o. 
Slezská 2, 790 01 Jeseník 

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303 
e-mail: fenix@fenixgroup.cz , http://www.fenixgroup.cz 

  

DEALER STAMP 


