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Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki ECO CALORIA!!!  
Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy, że będą Państwo 
zadowoleni z użytkowania naszych klimakonwektorów. Przestrzeganie niniejszej instrukcji oraz 
przeprowadzenie instalacji i konserwacji przez wykwalifikowany Personel zapewni prawidłową 
i bezpieczną pracę klimakonwektorów.  
Nieprzestrzeganie zaleceń Producenta spowoduje utratę gwarancji obejmującą urządzenie. 
 

 

1.1  Informacje ogólne 
Przed przystąpieniem do instalacji uważnie zapoznaj się z instrukcją! 

W celu prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, Instalator, Użytkownik oraz Konserwator 
powinni stosować się do wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 

Instrukcję należy przechowywać w suchym miejscu tak, aby zabezpieczyć ją przed zniszczeniem. Instrukcja 
musi być przechowywana w celu późniejszego odniesienia się do niniejszego dokumentu. 

Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji muszą być uważnie przeczytane i zrozumiane, ponieważ jest 
to bardzo ważne dla prawidłowego procesu instalacji, późniejszego użytkowania oraz konserwacji. 

 

Klimakonwektor ECOcool typu SEC został zaprojektowany                  
i wykonany do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń w obiektach 
typu przemysłowego, handlowego, sportowego jak również 
domowego. 

Urządzenie nie może być stosowane: 

- na zewnątrz, 

- w pomieszczeniach wilgotnych, 

- w strefach zagrożonych wybuchem, 

- w środowisku korozyjnym. 

Upewnij się, że środowisko, w którym instalowane jest urządzenie nie 
zawiera substancji, które spowodowałyby korozję aluminiowych 
lameli. 

Urządzenie zasilane jest zarówno gorącą jak i zimną wodą 
w zależności od pory roku oraz potrzeby Użytkownika. 

Urządzenie nie może być używane przez osoby bez odpowiedniej 
wiedzy technicznej oraz dzieci. 
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Klimakonwektor SEC 

1.2  Budowa 
 
 
 

Klimakonwektor ECOcool typu SEC składa się z następujących 
podzespołów: 

 

Obudowa 
Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej odpornej na uderzenia. 
Łatwa do zdjęcia w celu szybkiego dostania się do wnętrza 
urządzenia. 

Nawiew znajdujący się w górnej części obudowy posiada stałe 
kierownice strumieniowe powietrza. 

 

Wentylator 
Ultra cichy, wyważany statycznie i dynamicznie z aluminiowymi 
łopatkami, osadzony bezpośrednio na wale. 

 

Silnik 
Jednofazowy silnik z sześcioma prędkościami obrotowymi. Stopień 
ochrony silnika IP20. 

 

Wymiennik ciepła 
Wykonany z aluminiowych, żebrowanych rur. 

Wymiennik ciepła posiada dwa ½” podłączenia, które znajdują się po 
lewej stronie urządzenia. W zależności od potrzeb Klienta mogą 
znajdować się również po jego prawej stronie. Mogą być też łatwo 
przenoszone z prawej strony na lewą. 

 

Odpływ kondensatu wykonany z tworzywa sztucznego w kształcie 
litery L. 

Filtry powietrza posiadają możliwość regeneracji. 

Wszystkie urządzenia posiadają tabliczkę znamionową, która 
zawiera informacje takie jak: moc urządzenia, zasilanie, dane 
Dystrybutora. 

TECH Company Sp. z o.o. 
ul. Zgodna 2 
27-200 Starachowice 
model:  
SEC 1.4-2T 
230 V ~; 50 Hz;                
max 33W 
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1.3  Transport 
  

Urządzenie dostarczane jest w kartonowym pudełku. 

Po rozładunku należy sprawdzić czy urządzenie nie uległo 
uszkodzeniu oraz czy odpowiada zamówieniu. 

W przypadku, gdy urządzenie jest uszkodzone lub numer seryjny 
nie odpowiada zamówieniu, należy skontaktować się 
z Dystrybutorem podając numer seryjny oraz model. 

W kartonie znajduje się : 

- urządzenie, 

- dokumentacja techniczna. 

 

 

1.4  Wskazówki ogólne 
Klimakonwektor ECOcool typu SEC został wyprodukowany w celu ogrzewania lub chłodzenia 
pomieszczeń - powinien być stosowany wyłącznie do tego celu. Producent lub Dystrybutor nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone w toku niewłaściwego użytkowania urządzenia. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w wyniku nieuzasadnionej ingerencji       
w urządzenie. 

Nie dotykać urządzenia wilgotnymi częściami ciała. 
Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy lub 
konserwacji. 
Nigdy nie wykonuj żadnych prac związanych z ingerencją w urządzenie bez uprzedniego zapoznania się       
z instrukcją. 

Nigdy nie szarp, ani nie skręcaj przewodu zasilającego. Nigdy nie ciągnij i nie przechodź po przewodzie, nie 
zgniataj, nie dziuraw przewodu przy pomocy gwoździ itp. Uszkodzenie przewodu może być przyczyną 
zwarcia lub urazów. 

Nie wolno ochlapywać urządzenia strumieniem wody, może to spowodować porażenie elektryczne lub 
uszkodzenie jednostki. 

Nigdy nie wkładaj żadnych obiektów do wlotu powietrza, może to spowodować obrażenia i uszkodzenia 
jednostki. 

Nigdy nie usuwaj elementów ochronnych bez wcześniejszego odłączenia urządzenia od sieci. 
Urządzenia nie można instalować w pomieszczeniach wilgotnych, zakurzonych, w pomieszczeniach                
o środowisku agresywnym oraz na zewnątrz budynków. 
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1.5  Zasady bezpieczeństwa 
 

 

 
 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy 
urządzeniu upewnij się, że: 

− urządzenie jest odłączone od zasilania 
elektrycznego, 

− zawór zasilający jest zamknięty. 
Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być 
zainstalowany w pobliżu urządzenia w miejscu łatwo 
dostępnym. 
Nie wystawiaj urządzenia na działanie gazów 
łatwopalnych. 
Przy demontażu urządzenia pracuj w rękawicach 
ochronnych. 

Upewnij się, że urządzenie posiada uziemienie. 

Przy podnoszeniu urządzenia o wadze do 30 kg 
można zrobić to samemu, powyżej tej wagi poproś 
o pomoc drugą osobę. 
Podnoś urządzenie powoli. 
 
Wentylator może osiągać prędkość 1.000 obr/min. 
 
Nigdy nie odklejaj tabliczek znamionowych. 
Jeżeli tabliczka ulegnie zniszczeniu lub jest 
nieczytelna poproś o nową. 
Jeśli filtr wymaga czyszczenia lub wymiany przed 
ponownym uruchomieniem urządzenia - upewnij się, 
że został on prawidłowo zamontowany. 
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1.6  Parametry pracy 

 

Max. temperatura czynnika grzewczego – 85 ˚C 

Min. temperatura czynnika chłodzącego – 5 ˚C 

Max. ciśnienie pracy – 10 bar 

Zasilanie – 230 V - 50 Hz 

 

Model MV - montaż pionowy  

 

Waga (kg) 

 Waga z opakowaniem Waga bez opakowania 
Model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rzędy 

3-2T 14 16 21 22 24 25 30 39 40 13 14 18 19 21 22 26 35 36 
3-4T 15 19 27 28 30 31 37 47 48 14 17 24 25 27 28 33 43 44 

3-4T/2T 15 22 33 34 36 37 44 55 56 14 20 30 31 33 34 40 51 52 
4-2T 14 18 24 25 27 28 34 45 46 13 16 21 22 24 25 30 41 42 
4-4T 15 21 29 30 32 33 40 52 54 14 19 26 27 29 30 36 48 50 

 

Pojemność wodna 

 Pojemność wodna 
Model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rzędy 

3 0,5 0,6 0,9 0,9 1,3 1,6 1,7 1,9 1,9 
4 0,7 0,8 1,3 1,3 1,7 2,2 2,4 2,8 2,8 

4T 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 
3-4T/2T 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 

 

Zużycie energii 

 Zużycie energii 
Model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

230 V/ 
50 Hz 

W 33 40 49 57 61 88 103 130 176 
A 0,16 0,18 0,23 0,26 0,27 0,39 0,47 0,58 0,78 
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1.7  Podłączenie instalacji wodnej 
Max. ciśnienie pracy - 10 bar. 
Zawsze używaj dwóch kluczy do podłączenia. 
Odkręć 4 śruby, którymi przymocowana jest cewka do ramy i usuń cewkę. 
Odkręć dwie śruby mocujące przegrodę do cewki i usuń ją razem z otuliną obejmującą cewkę. Umieść 
cewkę na właściwym miejscu. 
Odłącz przewody, odkręć wkręty mocujące terminal i zdejmij go. 
Usuń kształty wycięte z ramki. 
Zamontuj przegrodę na dole i usuń cewkę. 
Przymocuj sterownik i terminal po przeciwnej stronie do podłączenia. 
Podłącz przewody elektryczne zgodnie ze schematem elektrycznym. 
 

 
WAŻNE! 

Zaleca się mocowanie syfonu na przewodzie odprowadzającym 
skropliny. Zainstaluj przewód odprowadzający skropliny                     
o odpowiedniej średnicy, ze spadkiem 3%, tak aby nie powstały żadne 
przeszkody w odprowadzeniu kondensatu. 

Jeśli drugi wymiennik jest zamocowany, aby zmienić stronę zasilania 
postępuj jak opisano wcześniej. 

Podłącz przewód odprowadzający skropliny do systemu 
odprowadzania wody deszczowej. 

Jeżeli urządzenie używane jest do chłodzenia, aby uniknąć 
wykraplania się kondensatu należy w tym celu zaizolować rury             
i zawory. 

Podczas lata i w momencie kiedy klimakonwektor nie jest używany 
należy odciąć dopływ wody, aby uniknąć wypływania kondensatu na 
zewnątrz urządzenia. 

Jeżeli jest używana dodatkowa tacka kondensatu - powinna być 
zamocowana do boku ramy, a rura odprowadzenia kondensatu 
powinna być zamocowana z tą pierwszą. 

We wszystkich wersjach przepływ powietrza może być zmieniony 
poprzez obrócenie kratki wylotu powietrza.  
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1.8   VBP- zawór trójdrogowy 
 
Zestaw zaworów sterowania: 3-drożny zawór, ON-OFF, z silnikiem elektrycznym i zestawem montażowym 
do regulacji zaworu zwrotnego (opcjonalnie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Wymiary Zawór Zawór 

zamykający 

Model A B C D E DN Ø Kvs DN Ø Kvs 
1-5 25 85 190 290 105 15 1/2" 1,6 15 1/2" 2 
6-7 25 85 190 290 105 20 3/4" 2,5 15 1/2" 2 
8-9 50 120 185 290 105 20 3/4" 2,5 15 1/2" 2 
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1.9   VBA- pomocniczy zawór trójdrogowy 
 
Zestaw zaworów sterowania: 3-drożny zawór, ON-OFF, z silnikiem elektrycznym i zestawem montażowym 
do regulacji zaworu zwrotnego (opcjonalnie). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Wymiary Zawór Zawór 
zamykający 

Model A B C D E DN Ø Kvs DN Ø Kvs 

1-7 120 195 240 340 ---- 15 1/2" 1,6 15 1/2" 2 

8-9 135 200 235 330 ---- 15 1/2" 1,6 15 1/2" 2 
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1.10 VSD – uproszczony zestaw zaworu 3-drogowego  
Zawór trójdrogowy z silnikiem elektrycznym i zestawem montażowym.  
 

 

 

 

 

 

 ŚREDNICA    
 Główny Boczny Zawór 

Model A1 A2 B1 B2 DN Ø Kvs 
1-5 152 270 185 330 15 1/2" 1,6 
6-7 152 268 185 330 20 3/4" 2,5 
8-9 177 270 210 327 20 3/4" 2,5 

 

 

Przepływ wody (l/h) 
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1.11 Główny i pomocniczy zawór 2-drożny V2 

 
Zestaw zaworów sterowania: 2-drożny zawór, ON-OFF, z silnikiem elektrycznym i zestawem montażowym 
(opcjonalnie). 

 

 

 

 

 Wymiary Zawór 
zamykający 

Model A B C D E F G H DN Ø Kvs 
1-5 149 41 180 386 186 103 239 456 15 1/2" 1,7 
6-7 150 43 181 438 186 103 239 456 20 3/4" 2,8 
8-9 176 40 175 422 210 104 237 440 20 3/4" 2,8 

 

 

Przepływ wody (l/h) 

Wejście 

Uziemienie 
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1.12 Podłączenie elektryczne 
 

UWAGA: przed rozpoczęciem realizacji podłączenia elektrycznego należy upewnić się, że urządzenie jest 
odłączone od zasilania. 

UWAGA: podłączenie elektryczne, instalacja jednostki oraz wszystkich akcesoriów mogą być 
przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Instalatora. 

Podłączenie należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub państwie,           
w którym urządzenie jest instalowane. 

Upewnij się, że parametry techniczne zasilania są zgodne z danymi zasilania jednostki podanymi na 
tabliczce znamionowej. 

Upewnij się czy sieć elektryczna jest przystosowana do podłączenia dodatkowego obciążenia - biorąc pod 
uwagę zasilanie instalowanej jednostki oraz urządzeń już podłączonych do sieci elektrycznej. 

Praca jednostki przy napięciu innym niż na tabliczce znamionowej powoduje uszkodzenie jednostki. 

 

 

 

 

 

Prędkość 
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1.13 Schemat podłączenia sterownika bez termostatu 
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1.14 Schemat podłączenia sterownika z termostatem 
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1.15   Schemat podłączenia sterownika bez termostatu wraz z przełącznikiem obrotów 
wentylatora 
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1.16   Czyszczenie i konserwacja 

Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby zapewnić długotrwałą bezawaryjną pracę. 

Jest rzeczą bardzo ważną, aby realizować program konserwacji oraz okresowych inspekcji urządzenia. 
Program konserwacji został opracowany tak, aby zapewnić jak najdłuższe utrzymanie urządzenia 
w doskonałym stanie oraz zapewnić odpowiednią jakość powietrza. Terminy kolejnych inspekcji i serwisów 
zależą w dużym stopniu od warunków w jakich pracuje urządzenie. Najbardziej niekorzystne warunki 
występują, gdy w powietrzu zawarte są zanieczyszczenia fabryczne, sole, środki chemiczne oraz kurz. 

 

UWAGA 

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć od niego zasilanie elektryczne. 

Nie oblewaj urządzenia wodą. Może to spowodować porażenie prądem i uszkodzenie urządzenia. 

Nie używaj gorącej wody, agresywnych środków myjących. Używaj do czyszczenia miękkich szmatek.  

Jeśli to możliwe unikaj przebywania osób trzecich podczas konserwacji. 

 

Wentylator 

Nie wymaga konserwacji. 

Wymiennik 

Nie wymaga konserwacji. 

Filtr 

Przy pomocy odpowiedniego narzędzia wyjąć filtr. 

Czyścić regularnie odkurzaczem lub lekko potrząsając. 

W przypadku gdy filtr jest bardzo zabrudzony, a dokładne czyszczenie nie jest możliwe wymienić filtr na 
nowy. 

Aby zamówić części zamienne zawsze podawaj numer urządzenia i opisz dokładnie część, którą chcesz 
zamówić. 
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