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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 nagrzewnic. Przestrzeganie niniejszej instrukcji oraz przeprowadzenie 
instalacji i konserwacji przez wykwalifikowany Personel zapewni prawidłową i bezpieczną pracę 
nagrzewnic.  
Nieprzestrzeganie zaleceń Producenta spowoduje utratę gwarancji obejmującą urządzenie. 
 

Wstęp 

1.1 Uwagi ogólne 
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i jest dostarczana Użytkownikowi wraz 
z urządzeniem. 

Prosimy uważnie przeczytać zalecenia zawarte w tej instrukcji dotyczące bezpieczeństwa instalacji, 
użytkowania i konserwacji. Prosimy również o zachowanie niniejszej instrukcji, pozwoli to na skorzystanie 
z niej w przyszłości. 

Instalacja powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami, z instrukcjami Konstruktora 
i przez odpowiednio wykwalifikowany Personel. 

Po otwarciu opakowania sprawdź czy elementy nie są uszkodzone. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
nie użytkuj urządzenia i skontaktuj się z Dostawcą. 

Nagrzewnica nie powinna być zostawiona w pobliżu dzieci. 

Przed czyszczeniem lub konserwacją nagrzewnicy, poczekaj aż urządzenie ostygnie. Odłącz je od zasilania. 

UWAGA: nigdy nie zasłaniaj krat osłaniających wentylator. Zasłonięcie może spowodować 
nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. 
W przypadku awarii lub wadliwego funkcjonowania urządzenia należy wyłączyć je wstrzymując 
się od jakiejkolwiek próby naprawy. W celu naprawy nagrzewnicy należy zwrócić się wyłącznie 
do wyspecjalizowanego Serwisu. 

Ewentualna naprawa urządzenia będzie mogła być wykonana przez Serwis wskazany przez Dystrybutora 
przy zastosowaniu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 

Aby zagwarantować skuteczność i poprawne funkcjonowanie urządzenia, niezbędne jest dokonywanie 
rocznych przeglądów i konserwacji przez wyspecjalizowany Serwis. 

W przypadku decyzji o zaprzestaniu użytkowania urządzenia należy zabezpieczyć te części, które mogłyby 
się stać potencjalnym źródłem niebezpieczeństwa. 

W przypadku dalszej odsprzedaży lub przekazania urządzenia innemu Użytkownikowi lub też przeniesienia 
i zainstalowania w innym miejscu, niniejsza instrukcja obsługi powinna być zawsze przy urządzeniu 
tak, aby nowy Użytkownik lub Instalator mógł się z nią zapoznać. 

Stosuj części zamienne autoryzowane wyłącznie przez Producenta. 

Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. 

Za szkody spowodowane błędami w instalacji, użytkowaniu oraz nieprzestrzeganiu instrukcji Producent 
nie odpowiada. 

WAŻNE: Urządzenie zostało zaprojektowane dla potrzeb ogrzewania i wymiany powietrza w obiektach 
przemysłowych i użyteczności publicznej. Spełniając normy maksymalnego komfortu cieplnego, zapewnia 
jednocześnie pełne bezpieczeństwo Użytkownika. Nagrzewnica przystosowana jest do pracy 
z bezpośrednim nadmuchem oraz do zabudowy kanałów powietrza. 
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Urządzenie to należy instalować w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją powietrza. Prawidłowe 
funkcjonowanie nagrzewnicy jest zależne przede wszystkim od prawidłowego zainstalowania urządzenia. 

Niestosowanie się do zasad umieszczonych w instrukcji spowoduje utratę gwarancji oraz zwolnienie 
Producenta z wszelkiej odpowiedzialności. Urządzenie musi być zainstalowane i konserwowane zgodnie      
z obowiązującymi przepisami. 
 
 

1.2 Ogólny opis funkcjonowania urządzeń 
Nagrzewnica ECOair typu IH/HR jest przystosowana do pracy z paliwami typu: gaz ziemny (GZ), gaz 
płynny (LPG) oraz olej opałowy. 
Nagrzewnica przystosowana jest do ogrzewania obiektów handlowych, wielkokubaturowych, powietrza 
w procesach przemysłowych: komory lakiernicze, pomieszczenia do suszenia itp. 

Do nagrzewnicy można dobrać wiele części opcjonalnych dostosowanych do różnych typów instalacji. 

Nagrzane powietrze może być dostarczane: 
- istniejącą instalacją wentylacyjną, 
- wymiennikiem ciepła dołączanym w zestawie. 

Termostat dołączany jest oddzielnie. Opcjonalnie może być dostarczony zestaw kabli potrzebnych 
do podłączenia elektrycznego. 

Termostat w standardowej konfiguracji (230 V/50 Hz) wyposażony jest w: 
- włącznik główny, 
- przełącznik (ogrzewanie/chłodzenie/wyłączony) (A), 
- diodę sygnalizującą pracę urządzenia (B), 
- diodę napięcia (C).  

 
Tryb ogrzewania (zimowy) 
 
Podczas pracy, gdy przełącznik (A) jest w pozycji ogrzewanie, palnik otrzymuje napięcie i zaczyna 
pracować. 
Temperatura wewnętrzna wymiennika ciepła rośnie i po osiągnięciu 40 °C wentylator zaczyna nawiewać 
ciepłe powietrze. 
Wyłączenie palnika może być spowodowane: 

- otwarciem pokrywy nagrzewnicy (wewnętrzne zabezpieczenie urządzenia), 
- osiągnięciem temperatury 85 °C przez termostat. 

Urządzenie ponownie zacznie pracę, gdy temperatura wymiennika ciepła lub temperatura w pomieszczeniu 
spadnie. 
 

Tryb wentylacji (letni) 

Aby urządzenie pracowało w trybie letnim należy ustawić przełącznik na tryb wentylacja. 
Wentylator przestanie pracować, gdy przełącznik będzie ustawiony w trybie wyłączony. 
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Termoregulator cyfrowy 

Umieszczany jest on wewnątrz kanału wentylacyjnego, na jego wlocie i wylocie. 
Praca nagrzewnicy oraz palnika jest kontrolowana przez termoregulator i zależy od ustawienia czujników. 
 
Aby ustawić temperaturę 20 °C wewnątrz budynku, należy ustawić pierwszy punkt kontrolny na 16 °C,           
a drugi na 20 °C. Gdy temperatura spadnie poniżej pierwszego punktu kontrolnego, nagrzewnica będzie 
pracować na maksymalnej mocy. Gdy temperatura wzrośnie powyżej pierwszego punktu kontrolnego, 
nagrzewnica będzie pracować na mniejszych obrotach. Jeżeli temperatura przekroczy drugi punkt kontrolny, 
nagrzewnica przestanie pracować. 

Uwaga: Dla bezpieczeństwa wymiennika ciepła pierwszy punkt kontrolny nie może być niższy niż 65% 
maksymalnej mocy nagrzewnicy. Niski punkt kontrolny może spowodować funkcjonowanie nagrzewnicy    
w warunkach kondensacji i znacznie skrócić jej żywotność. 

 

 

1.3 Dane techniczne i wymiary 
 

1.3.1 Nagrzewnica ECOair typu IH/HR 100 
 

 

 

Wylot niestandardowy 
(opcja) Wylot standardowy 

(opcja) 
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Dane techniczne: 
 

 
 
 
1.3.2 Nagrzewnica ECOair typu IH/HR 200 
 
 

 

 IH/HR 100.1 IH/HR 100.2 
Moc cieplna wejściowa 

min-max kW 87,2 ÷ 150,0 110,4 ÷ 150,0 

Moc cieplna wyjściowa min-max kW 78,5 ÷ 136,5 99,4 ÷ 136,5 

Ciśnienie w komorze spalania mbar 1,0 ÷ 1,4 1,2 ÷ 1,4 

Moc silnika elektrycznego KW 1x4,0 1x5,5 

Zasilanie elektryczne V/Hz 400/50 400/50 

Minimalny przepływ powietrza m3/h 12 500 16 000 

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 15 000 19 000 
Maksymalne ciśnienie statyczne 

(spręż dyspozycyjny) Pa 400 500 

Minimalne ciśnienie statyczne Pa 150 200 

t (min-max) 
(przy minimalnej mocy) °C 15,0 ÷ 18,0 15,0 ÷ 17,8 

t (min-max) 
(przy maksymalnej mocy) °C 26,0 ÷ 31,3 20,6 ÷ 24,5 

Waga całkowita kg 736 751 

Wylot niestandardowy 
(opcja) Wylot standardowy 

(opcja) 



 

7 
 

Gazowe nagrzewnice IH/HR 

TECH Company Sp. z o.o. 
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 

Tel./fax.: +48 41 273 12 10  biuro@ecocaloria.pl  www.ecocaloria.pl 

 

Dane techniczne: 

 
 
 

1.3.3 Nagrzewnica ECOair typu IH/HR 330 
 

 
 
 

 IH/HR 200.1 IH/HR 200.2 IH/HR 200.3 IH/HR 200.4 IH/HR 200.5 
Moc cieplna wejściowa 

min-max kW 130,0 ÷ 260,0 130,0 ÷ 260,0 132,5 ÷ 260,0 149,5 ÷ 260,0 195,5÷ 260,0 

Moc cieplna wyjściowa min-max kW 118,3 ÷ 236,6 118,3 ÷ 236,6 120,5 ÷ 236,6 136,0 ÷ 236,6 178,0 ÷ 236,6 

Ciśnienie w komorze spalania mbar 0,8 - 1,5 0,9 - 1,5 1,0 - 1,5 1,1 -1,5 1,2 - 1,5 

Moc silnika elektrycznego KW 1x4,0 1x5,5 1x7,5 1x9,2 1x11,0 

Zasilanie elektryczne V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 

Minimalny przepływ powietrza m3/h 14 000 17 000 19 000 22 000 26 000 

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 16 000 20 000 24 000 26 000 29 000 

Maksymalne ciśnienie statyczne Pa 400 500 600 600 600 

Minimalne ciśnienie statyczne Pa 150 200 250 250 250 

t (min-max) 
(przy minimalnej mocy) °C 21,2 ÷ 24,2 17,0 ÷ 19,9 15,0 ÷ 18,9 15,0 ÷ 17,7 17,6 ÷ 19,6 

t (min-max) 
(przy maksymalnej mocy) °C 42,3 ÷ 48,4 33,9 ÷ 39,9 28,3 ÷ 35,7 26,1 ÷ 30,8 23,4 ÷ 26,1 

Waga całkowita kg 760 775 772 810 820 
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Dane techniczne: 

 
 
 

1.3.4 Nagrzewnica ECOair typu IH/HR 480 
 

 

 

 IH/HR 330.1 IH/HR 330.2 IH/HR 330.3 IH/HR 330.4 IH/HR 330.5 
Moc cieplna wejściowa 

min-max kW 190,0 ÷ 380,0 232,2 ÷ 380,0 278,9 ÷ 380,0 298,9 ÷ 380,0 333,5÷ 380,0 

Moc cieplna wyjściowa min-max kW 171,0 ÷ 342,0 209,0 ÷ 342,0 251,0 ÷ 342,0 272,0 ÷ 342,0 303,5÷ 342,0 

Ciśnienie w komorze spalania mbar 0,9 - 1,5 1,0 - 1,5 1,1 - 1,5 1,2 - 1,5 1,3 - 1,5 
Moc silnika elektrycznego KW 2x4,0 2x5,5 2x7,5 2x9,2 2x11,0 

Zasilanie elektryczne V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 

Minimalny przepływ powietrza m3/h 28 000 34 000 38 000 44 000 52 000 

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 32 000 40 000 48 000 52 000 58 000 

Maksymalne ciśnienie statyczne Pa 400 500 600 600 600 
Minimalne ciśnienie statyczne Pa 150 200 250 250 250 

t (min-max) 
(przy minimalnej mocy) °C 15,3 ÷ 17,5 15,0 ÷ 17,6 15,0 ÷ 18,9 15,0 ÷ 17,8 15,0 ÷ 16,7 

t (min-max) 
(przy maksymalnej mocy) °C 30,6 ÷ 35,0 24,5 ÷ 28,8 20,4 ÷ 25,8 18,9 ÷ 22,3 16,9 ÷ 18,9 

Waga całkowita kg 1130 1160 1154 1230 1250 
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Dane techniczne: 

 
 
 
1.3.5 Nagrzewnica ECOair typu IH/HR 600 

 

 
 
 

 IH/HR 480.1 IH/HR 480.2 IH/HR 480.3 IH/HR 480.4 
Moc cieplna wejściowa 

min-max kW 275,0 ÷ 550,0 345,6 ÷ 550,0 418,6 ÷ 550,0 448,5 ÷ 550,0 

Moc cieplna wyjściowa min-max kW 251,0 ÷ 495,0 314,0 ÷ 495,0 376,7 ÷ 495,0 408,0 ÷ 495,0 

Ciśnienie w komorze spalania mbar 1,4 - 2,0 1,5 - 2,0 1,6 - 2,0 1,7 - 2,0 

Moc silnika elektrycznego KW 3x4,0 3x5,5 3x7,5 3x9,2 

Zasilanie elektryczne V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 

Minimalny przepływ powietrza m3/h 42 000 51 000 57 000 66 000 

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 48 000 60 000 72 000 78 000 

Maksymalne ciśnienie statyczne Pa 400 500 600 600 

Minimalne ciśnienie statyczne Pa 150 100 100 100 

t (min-max) 
(przy minimalnej mocy) °C 15,0 ÷ 17,1 15,0 ÷ 17,6 15,0 ÷ 18,9 15,0 ÷ 17,7 

t (min-max) 
(przy maksymalnej mocy) °C 29,6 ÷ 33,8 23,7 ÷ 27,8 19,7 ÷ 24,9 18,2 ÷ 21,5 

Waga całkowita kg 1930 1975 1966 2080 
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Dane techniczne: 

 
 

1.4 Specjalne wersje poziome – wymiary 
 

IH/HR 100.x – 200.x 

 

 IH/HR 600.1 IH/HR 600.2 IH/HR 600.3 IH/HR 600.4 

Moc cieplna wejściowa 
min-max KW 372,2 ÷ 700,0 465,1 ÷ 700,0 558,1 ÷ 700,0 558,1 ÷ 700,0 

Moc cieplna wyjściowa min-max KW 335,0 ÷ 630,0 418,6 ÷ 630,0 502,3 ÷ 630,0 544,2 ÷ 630,0 

Ciśnienie w komorze spalania mbar 1,9 - 2,5 2,0 - 2,5 2,1 - 2,5 2,2 - 2,5 

Moc silnika elektrycznego KW 4x4,0 4x5,5 4x7,5 4x9,2 

Zasilanie elektryczne V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 

Minimalny przepływ powietrza m3/h 56 000 71 000 76 000 88 000 

Maksymalny  przepływ powietrza m3/h 64 000 80 000 96 000 104 000 

Maksymalne ciśnienie statyczne Pa 400 500 600 600 

Minimalne ciśnienie statyczne Pa 100 100 100 100 

t (min-max) 
(przy minimalnej mocy) °C 15,0 ÷ 17,1 15,0 ÷ 16,9 15,0 ÷ 18,9 15,0 ÷ 17,7 

t (min-max) 
(przy maksymalnej mocy) °C 28,2 ÷ 32,3 22,6 ÷ 25,4 18,8 ÷ 23,8 17,4 ÷ 20,5 

Waga całkowita kg 2540 2600 2588 2740 

Wlot powietrza 

Wylot powietrza 

   Wylot powietrza 
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IH/HR 330.x 

 

                      

Wylot powietrza Wlot powietrza 

Wylot powietrza Wlot powietrza 

Wymiennik ciepła Wentylator 

Wylot powietrza 

Wlot powietrza 

Wlot powietrza 

Wlot powietrza 

Wylot powietrza Wlot powietrza 

Wymiennik ciepła 
Wentylator 

IH/HR 480.x 
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IH/HR 600.x 
 

 

 

 

 

Wlot powietrza 

Wlot powietrza 

Wlot powietrza 

Wlot powietrza 

Wylot powietrza 

Wlot powietrza Wylot powietrza 

Wymiennik ciepła Wentylator 
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IH/HR 600.x (boczny wylot) 
 
 

 
 

 

 

1.5 Opis i akcesoria 

 

Nagrzewnice ECOair typu IH/HR o wysokiej sprawności (> 90%) są przeznaczone do pracy w przemyśle. 
 
Budowa: 

• zewnętrzna powłoka wykonana z blachy zabezpieczonej folią PCV, 

• wewnętrzna stal ocynkowana, 

• panele obudowy z matą termiczną z włókien szklanych, szczelnie zabezpieczone blachą od strony 
wewnętrznej, 

• izolacja termiczna – grubość 60 mm, gęstość 15 kg/m3, grubość 6-10 mm, gęstość 55-80 kg/m3, 
przewodnictwo termiczne 0,036 kcal/m2. 
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Gazowe nagrzewnice IH/HR 

 
Wymiennik ciepła o wysokiej wydajność: 

• odwrócony płomień w komorze spalania, 
• duża powierzchnia rur przy niskich stratach ciśnienia, 
• kolektor z dwoma bocznymi otworami do czyszczenia 

wewnętrznych rur, 
• turbulator o wysokiej odporności ze stali nierdzewnej. 

 
 
 
 

Wentylator: 

• wentylator promieniowy z lakierowanej stali z łopatkami 
pochylonymi do tyłu, o dużej wydajności (ok. 75%), obudowa 
wentylatora wykonana ze stali ocynkowanej, wentylator jest 
bezpośrednio połączony z wałem silnika. Silnik wentylatora 
asynchroniczny 4-biegunowy, typu zamkniętego z chłodzeniem 
wewnętrznym. Izolacja klasy F, ochrona IP56. 

 
 

 

Standardowy panel sterujący: 

• włącznik główny, 
• przełączniki ochronne - magnetyczny, termiczny,  
• przekaźniki silnika, 
• dioda napięcia, 
• dioda pracy urządzenia, 
• dioda wentylatora, 
• przełącznik Start/Stop, 
• wyłącznik awaryjny, 
• stopień ochrony IP44. 

Zasilanie elektryczne 400 V/50 Hz , 230 V/50 Hz. 

 

Urządzenia zabezpieczające: 

• termostat bezpieczeństwa wentylatora, 
• termostat ograniczający. 
 
 

Wymiennik ciepła 

Wentylator odśrodkowy 

Panel sterujący 
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Akcesoria opcjonalne 

• Izolacja akustyczna z polietylenu (s=10 mm) w celu zmniejszenia hałasu zewnętrznego. 

• Micro-przepustnice ze stali ocynkowanej. Pozwalają na precyzyjną 
regulację przepływu powietrza. 

• Filtry workowe: 
- wykonane z włókna akrylowego, 
- samogasnące, 
- maksymalna temperatura powietrza 90 °C, 
- średnia wydajność 80%. 

• Panel sterujący typu A (400 V/50 Hz): 
- włącznik główny, 
- przełączniki ochronne - magnetyczny, termiczny,  
- 2-stopniowy cyfrowy termoregulator z czujnikiem termperatury,  

powietrza do sterowania palnikiem 2-stopniowym, 
- dioda napięcia, 
- dioda pracy urządzenia, 
- dioda wentylatora, 
- przełącznik Start/Stop, 
- stopień ochrony IP44. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro-przepustnice 

Panel sterujący 
typu A 

Filtr 

Na zamówienie możliwe jest dostarczenie specjalnej wersji 
elektrycznego panelu sterowania z fukcją kontroli faz 
suszenia. 

Na zamówienie możliwe jest dostarczenie specjalnej wersji 
z jednostką odzyskiwania ciepła z wentylatorem ekstrakcji. 

Na zamówienie możliwe jest dostarczenie specjalnej wersji 
ze 100 mm termoizolacją do produkcji powietrza o wysokiej 
temperaturze > 100 °C. 
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1.6 Urządzenie kontrolno-regulacyjne 

Wymagane normami europejskimi urządzenia bezpieczeństwa to: 

• termostat wentylatora ustawiony na 40 °C z automatycznym restartem, 
• termostat palnika ustawiony na 90 °C z automatycznym restartem, 
• termostat bezpieczeństwa ustawiony na 100 °C z ręcznym restartem. 

 

Termostat bezpieczeństwa po osiągnięciu zadanej temperatury unieruchomi pracę wszystkich urządzeń 
nagrzewnicy. Urządzenie można uruchomić ponownie po wystudzeniu i sprawdzeniu przyczyny 
przeciążenia. 

 

Zabezpieczenia pozwalają na: 

• ograniczenie temperatury wylotowej powietrza do wartości zgodnych z normami, 
• uniknięcie przegrzania wymiennika ciepła lub innych wewnętrznych części nagrzewnicy. 

 

Powodem włączenia termostatu zabezpieczającego może być: 

• awaria wentylatora, 
• awaria termostatu ograniczającego, 
• problemy w instalacji grzewczej: wzrost strat powietrza (brudne filtry), zmniejszenie przepływu 

powietrza (brudne filtry lub awaria silnika wentylatora). 
 

W przypadku usunięcia awarii po ostygnięciu urządzenia należy wcisnąć przycisk na nagrzewnicy. 

 

 

 

1.7 Mikro-przepustnice 

Wszystkie modele nagrzewnic ECOair typu IH/HR można wyposażyć 
w mikro-przepustnice. 

W przypadku ich zamówienia będą one zamontowane przy wylocie każdego 
wentylatora. 

Uwaga: Nie ma możliwości ich montażu po dostarczeniu urządzenia. 
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Zestaw ten pozwala uzyskać lepszą regulację przepływu powietrza. Ciśnienie i przepływ powietrza mogą 
być modyfikowane zgodnie z wymaganiami w zakresie deklarowanych wartości wentylatorów. 

Po regulacji należy sprawdzić pobór prądu, który musi być mniejszy lub równy maksymalnej mocy silnika. 
W tabeli znajdują się zalecane wartości elektrycznego natężenia w stosunku do miejsca instalacji 
(warunków klimatycznych) i temperatury w momencie uruchomienia urządzenia. 

 

Regulacja mikro-przepustnic odbywa się poprzez przesunięcie śruby regulacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

TABELA 
Minimalna temperatura zewnętrzna w trakcie roku 

T = -40 °C T = -20 °C T = 0 °C T = 20 °C T = 40 °C 

T
em

pe
ra

tu
ra

 
w

ew
nę

tr
zn

a 
 w

 m
om

en
ci

e 
ur

uc
ho

m
ie

ni
a T = -40 °C CN CN CN CN CN 

T = -20 °C CN - 5% CN CN CN CN 
T = 0 °C CN - 10% CN - 5% CN CN CN 
T = 20 °C CN - 15% CN - 10% CN - 5% C.N. CN 
T = 40 °C CN - 20% CN - 15% CN - 10% CN - 5% CN 

CN = Deklarowane natężenie silnika elektrycznego [A] 

 

 

 

 

 

Regulacja 
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1.8 Standardowy panel sterujący 

Standardowy panel sterujący (230 V/50 Hz) oraz (400 V/50 Hz) 

 

Funkcje: 

- włącznik głowny WŁĄCZ/WYŁĄCZ, 

- dioda napięcia, 

- dioda pracy urządzenia, 

- przełącznik ogrzewanie/wentylacja. 

 
Stopień ochrony IP44. 
Wymiary: (600 mm x 600 mm x 300 mm). 
 

 

1.9 Panel sterujący typu A 

Panel sterujący typu A (dostępny na zamówienie) ma możliwość  
kontroli palnika dwustopniowego (230 V/50 Hz, 400 V/50 Hz). 
 

Funkcje: 

- włącznik główny WŁĄCZ/WYŁĄCZ, 

- wyłączenie awaryjne, 

- dioda napięcia, 

- dioda pracy urządzenia, 

- dioda wentylatora, 

- dioda palnika, 

- przełącznik ogrzewanie/wentylacja, 

- dwustopniowy termoregulator cyfrowy, 

- czujnik temperatury (długość kabla: 1,5 m).  

 

 

 

 

 

 

 

Wyłącznik 

awaryjny 
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Poniżej można zobaczyć tabelę wszystkich parametrów określonych w typowej konfiguracji. 

Instalator powinien ustawić odpowiednie wartości w stosunku do wymaganych parametrów nagrzewnicy. 

 

Ustawianie wartości termoregulatora: 

SCL213 konfiguracja SCL213 
Parametr Wartość Parametr Wartość Parametr Wartość 

/C: 0 rL1: -30 Ad: 1.0 
/S: 3 rH1: 100 AL: -50 
rd1: 1 rL2: -30 AH: 150 
rd2: 1 rH2: 100 A3: 0 
rA1: 1 Lr1: 0 H0: 1 
rA2: 1 Lr2: 0 HS: 0 
rt1: 10 Li1: 0 HL: 0 
rt2: 10 Li2: 0 HP: 0 

 

Po konfiguracji tych parametrów należy ustawić najważniejsze wartości: SP, punkty kontrolne, OUT1 
i OUT2: 

Na przykład ustawienie: 
- SP1 = 30 
- SP2 = -2 
 
Efektem jest: 
• palnik pracuje na 2 stopniu do 28 °C, 
• palnik pracuje na 1 stopniu od 28 °C do 30 °C, 
• palnik wyłączony jeżeli temperatura jest większa niż 30 °C. 
 

 

 

 

Na rysunku pokazany jest wyświetlacz termoregulatora 
(wersja A1 dla napięcia 24 V i wersja E1 dla napięcia 
230 V). 
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1.10 Konserwacja 
Użycie nagrzewnicy zgodnie z przeznaczeniem, a także odpowiedni montaż i konserwacja są niezbędne dla 
efektywnego działania całego systemu oraz zapewniają długi okres bezawaryjnej eksploatacji.  
Jakakolwiek ingerencja w urządzenie, może odbywać się dopiero po jego ostygnięciu. Najważniejsze jest, 
aby odłączyć urządzenie od zasilania i zamknąć dopływ gazu.  

Nigdy nie należy odłączać zasilania urządzenia, które pracuje! W przypadku niezastosowania się do tej 
uwagi, wentylator zatrzymuje się, komora spalania nie jest wystarczająco schłodzona, co oznacza 
jej przegrzanie (bezwładność cieplna). Prowadzi to do nieodwracalnych zniszczeń. 

Sprawdzaj ustawienia palnika w regularnych odstępach czasu, nadzoruj przepływ spalin lub gazów: 
w przypadku właściwego ustawienia, optymalne zużycie paliwa nie jest wysokie, lepiej kontrolowana jest 
emisja zanieczyszczeń, dzięki czemu zmniejsza się szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne. 

Jeżeli nagrzewnica zaciąga brudne powietrze, należy upewnić się, że za dużo pyłu nie gromadzi się 
na wentylatorze – jeśli zgromadzona warstwa pyłu jest zbyt duża, należy wyczyścić wymiennik ciepła. 

Powierzchnię wymiennika należy czyścić regularnie – może się to odbywać, np. raz w roku, przed lub 
po sezonie grzewczym. W przypadku czyszczenia należy postępować następująco: wyjmij palnik, wyczyść 
poszczególne rurki, w przypadku zużytych części wymień je na nowe, wyczyść każdą rurkę oddzielnie, 
odkurz pył sadzy, w zależności od stanu zabrudzenia, jeśli jest konieczne wymień. 
Corocznie należy sprawdzać przewody spalinowe. 
W okresach dłuższej przerwy eksploatacyjnej należy odłączyć urządzenie od zasilania.  
 
1.11 Wybór palnika 

Nagrzewnice gazowe ECOair typu IH/HR otrzymały homologację zgodnie z europejską dyrektywą 
gazową EEC/90/396. 
Odpowiednie wartości dla gazu ziemnego GZ przedstawiają się następująco: 
CO2 = 9,6% 
CO < 50 ppm 
NOx < 100 ppm 
Temperatura spalin = 175 °C - 200 °C. 

Odpowiednie wartości dla gazu płynnego LPG (butan) są następujące: 
CO2 = 11,0% 
CO < 50 ppm 
NOx < 100 ppm 
Temperatura spalin = 175 °C – 200 °C. 

Odpowiednie wartości dla gazu płynnego LPG (propan) przedstawiają się następująco: 
CO2 = 11,2% 
CO < 50 ppm 
NOx < 100 ppm 
Temperatura spalin = 175 °C – 200 °C. 
 
 
 
 
 

Odpowiednie wartości dla oleju opałowego przedstawiają się następująco: 
CO2 = 13,0% 
CO < 50 ppm 
NOx < 100 ppm 
Temperatura spalin = 175 °C – 200 °C. 
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Uwaga: w celu przestrzegania dyrektywy gazowej, sprzęgło może być montowane tylko z palnikami 
ze znakiem CE. 
 
Wymiary kołnierza palnika dla IH/HR 100.x, 200.x, 330.x, 480.x (tylko dla palnika oleju opałowego): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wymiary kołnierza palnika dla IH/HR 480.x (tylko dla palnika gazowego) i IH/HR 600.x: 
 

 

 

 

 

Serwis 

4.1 Uwagi ogólne 
 
 

 

Model 

Maksymal-
na moc 
cieplna 
[kW] 

Spadek 
ciśnienia 

wymiennika 
ciepła 

[mbar] 

Wewnętrzna 
średnica 
kołnierza 
palnika 
Ø: [mm] 

Śruby/ 
Średnica 
Ø2/M Ø4 

[mm] 

Średnica 
otworów 

wymienni-
ka ciepła 
Ø3 [mm] 

Zalecana 
długość 

rury 
palnika 
L [mm] 

IH/HR 100.x 87,2 – 150,0 1,0 – 1,4 140 226 – M10 220 120 – 300 

IH/HR 200.x 130,0 – 260,0 0,8 – 1,5 140 226 – M10 220 200 – 350 

IH/HR 330.x 190,0 – 380,0 0,9 – 1,5 160 226 – M10 220 300 – 450 

IH/HR 480.x 275,0 – 550,0 1,4 – 2,0 
160 (GAZ 

OPAŁOWY) 
180 (GAZ) 

226 – M10 
260 – M12 

220 300 – 500 

IH/HR 600.x 372,2 – 700,0 1,9 – 2,5 180 260 – M12 220 350 – 550 

L

Ø
3

  

L

Ø
3
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1.12 Wymiary komina 

W modelach IH/HR 100.x, 600.x wylot spalin powinien być podłączony do komina, który jest zbudowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

1.12.1 Kominy wykonane z materiału ogniotrwałego 

Schemat odnosi się do normy DIN 4.705-część 2  
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1.12.2 Kominy ze stali 
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1.12.3 Rozmiary kominów  

 

 

 
Dane techniczne Wlot kominowy 

Pobór 
mocy 

Moc 
wyjściowa 

Wylot 
kominowy 

5 m 10 m 15 m 20 m 

Model kW kW Ø(mm) Komin Komin Komin Komin 

IH/HR 100 150 136.5 200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 

IH/HR 200 260 236.6 200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 

IH/HR 330 380 342.0 250 Ø250 Ø250 Ø250 Ø250 

IH/HR 480 550 495.0 300 Ø300 Ø300 Ø300 Ø300 

IH/HR 600 700 360.0 300 Ø300 Ø300 Ø300 Ø300 

Przyłącze kominowe 

Przyłącze 
kominowe 

Przyłącze 
kominowe 
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1.12.4 Wymiary skrzynek  

 

Skrzynka 
IH/HR 330.x  

Skrzynka 
IH/HR 480.x/600.x 

Skrzynka 
IH/HR 100.x/200.x  
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1.13 Rodzaje paliwa 
 

Nagrzewnice przemysłowe ECOair typu IH/HR mogą pracować zasilane nw. paliwami: 

• gaz ziemny (GZ), 

• gaz płynny LPG (butan), 

• gaz płynny LPG (propan), 

• olej opałowy. 

 

1.14 Rozpakowywanie nagrzewnicy 
 

1. Moduł wentylacyjny zabezpieczony jest folią PCV, prosimy o usunięcie folii i sprawdzenie czy nie 
ma żadnych uszkodzeń. 

2. Wymiennik ciepła (dostarczany osobno) jest również zabezpieczony folią, po rozpakowaniu prosimy 
o usunięcie folii i sprawdzenie wymiennika. 

3. W osobnej paczce znajdują się elementy dodatkowe do wymiennika ciepła. 

4. Panel sterujący nagrzewnicy znajduje się w kartonowej paczce.  

 

1.15 Akcesoria 
 

W tabeli znajdują się wszystkie możliwe akcesoria do nagrzewnic ECOair typu IH/HR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Model IH/HR 100.X IH/HR 200.X IH/HR 330.X IH/HR 480.X IH/HR 600.X 

Filtry G4 (EN 779) 7FI0045 7FI0038 2x7FI0038 3x7FI0038 4x7FI0038 

3-drożny REI 120 klapa 
przeciwpożarowa + przepustnica 

odcięcia spalin 
9SE9030 
1400x500 

9SE9030 
1400x500 

9SE9029 (R) 
9SE9035 (L) 
2x1100x500 

9SE9031 (R) 
9SE9037 (L) 
2x1900x500 

9SE9031 (R) 
9SE9037 (L) 
2x1900x500 

Regulacja wentylatora 
Mikro-przepustnice 7DES210 

Panel sterujący typu A 
z termoregulatorem cyfrowym (dla 

palnika dwustopniowego) 
9AP6217 9AP6217 9AP6225 9AP6235  

Obudowa palnika 7COB001 7COB002 

 



 

27 
 

Gazowe nagrzewnice IH/HR 

TECH Company Sp. z o.o. 
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 

Tel./fax.: +48 41 273 12 10  biuro@ecocaloria.pl  www.ecocaloria.pl 

 

Użytkowanie 
 

2.1 Uwagi ogólne 
 
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i jest dostarczana Użytkownikowi wraz 
z urządzeniem. 

Prosimy uważnie przeczytać zalecenia zawarte w tej instrukcji, ponieważ zawiera ona wiele ważnych 
informacji dotyczących instalacji i użytkowania. 

Nie wolno zakrywać wylotów wentylacyjnych. 

W przypadku awarii lub wadliwego funkcjonowania urządzenia należy je wyłączyć wstrzymując się 
od jakiejkolwiek próby naprawy. W celu naprawy nagrzewnicy należy zwrócić się wyłącznie 
do wyspecjalizowanego Serwisu. 

Ewentualna naprawa urządzenia będzie mogła być wykonana przez Serwis wskazany przez Dystrybutora 
przy zastosowaniu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 

Aby zagwarantować skuteczność i poprawne funkcjonowanie urządzenia, niezbędne jest dokonywanie 
rocznych przeglądów i konserwacji przez wyspecjalizowany Serwis. 

W przypadku decyzji o zaprzestaniu użytkowania nagrzewnicy należy zabezpieczyć te części, które 
mogłyby się stać potencjalnym źródłem niebezpieczeństwa. 

W przypadku dalszej odsprzedaży lub przekazania urządzenia innemu Użytkownikowi lub też przeniesienia 
i zainstalowania w innym miejscu, niniejsza instrukcja obsługi powinna być zawsze przy urządzeniu 
tak, aby nowy Użytkownik lub Instalator mógł się z nią zapoznać. 

Stosuj części zamienne autoryzowane wyłącznie przez Producenta. 

Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. 

Za szkody spowodowane błędami w instalacji, użytkowaniu oraz nieprzestrzeganiu instrukcji Producent 
nie odpowiada. 
 
 

2.2 Czyszczenie 
 
Dla długiego okresu użytkowania nagrzewnicy okresowo trzeba przeprowadzać następujące czynności: 

• czyścić pokrywę urządzenia za pomocą miękkiej szmatki. Nie należy używać detergentów, 
które mogą uszkodzić lakierowaną powłokę, 

• czyścić filtr: jeżeli nagrzewnica pracuje w systemie kanałowym jest absolutnie konieczne okresowe 
sprawdzenie filtrów. Jeżeli filtr jest zbyt zabrudzony może to spowodować zmniejszenie wydajności 
przepływu powietrza. Termostat bezpieczeństwa może działać nieprawidłowo. 
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2.3 Konserwacja 

Dla bezpiecznego i efektywnego korzystania z nagrzewnicy konieczne jest coroczne wykonywanie 
przeglądu. Czynności te są w wyłącznej kompetencji autoryzowanego Serwisu. 

2.4 Uruchomienie: tryb zimowy  

1. Ustaw termostat na najwyższą wartość. 

2. Pozwól na swobodny przepływ paliwa przez zawór. 

3. Włącz zasilanie za pomocą włącznika głównego. 

4. Nagrzewnica rozpocznie czyszczenie komory spalania.  

5. Po uruchomieniu palnika detektor odcina iskrę zapłonową. Jeżeli nie ma powietrza w układzie 
zasilającym, palnik nie zapala się i urządzenie może się wyłączyć. Należy odczekać około 30 sekund 
i ponowić próbę uruchomienia. Po kilku minutach pracy palnika wentylator zacznie pracować. 

6. Ustaw termostat na wymaganą temperaturę. Kiedy temperatura w pomieszczeniu osiągnie 
wymaganą, palnik przestanie pracować, wentylator zatrzyma się po kilku minutach. Gdy temperatura 
spadnie, cykl zostanie automatycznie powtórzony. 

 

2.5 Uruchomienie: tryb letni (wentylacja)  

1. Zamknij zawór odcinający paliwo. 

2. Włącz tryb letni. 

3. Termostat ustaw na najniższą temperaturze lub go wyłącz. 

 

2.6 Wyłączanie nagrzewnicy 

• Dla krótkich okresów przerwy w działaniu (np. na noc), ustaw termostat na minimalną wartość. 

• Dla dłuższych okresów przerwy (np. na sezon), wyłącz główny wyłącznik i zamknij zawór paliwa. 

 
Uwaga ! ! 
Zasilanie elektryczne można odłączyć tylko, gdy wentylator nie pracuje. Wentylator pracuje kilka minut 
po wyłączeniu palnika. 

 
 

Nie stosowanie się do tej zasady może spowodować uszkodzenie nagrzewnicy! 
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2.7 Awarie 

Jeśli awarie i usterki są spowodowane włączaniem się termostatu, który powoduje, że wszystkie funkcje 
nagrzewnicy są wyłączone - należy sprawdzić czy przyczyną awarii jest uszkodzenie nagrzewnicy, czy 
przyczyna leży na zewnętrz. W przypadku problemów prosimy o kontakt z Serwisem. 

 

Instalacja 

3.1 Uwagi dotyczące instalacji 

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i jest dostarczana Użytkownikowi wraz 
z urządzeniem. 
Prosimy uważnie przeczytać zalecenia zawarte w tej instrukcji dotyczące bezpieczeństwa instalacji, 
użytkowania i konserwacji. Prosimy również o zachowanie niniejszej instrukcji, pozwoli 
to na skorzystanie z niej w przyszłości. 
Instalacja powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami, z instrukcjami Konstruktora 
i przez odpowiednio wykwalifikowany Personel. 

Po otwarciu opakowania sprawdź czy elementy nie są uszkodzone. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
nie użytkuj urządzenia i zwróć się do Dostawcy. 

Nagrzewnica nie powinna być zostawiona w pobliżu dzieci. 

Przed czyszczeniem lub konserwacją nagrzewnicy poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Odłącz je od zasilania. 

UWAGA: nigdy nie zasłaniaj krat osłaniających wentylator. Zasłonięcie może spowodować 
nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. 
W przypadku awarii lub wadliwego funkcjonowania urządzenia należy wyłączyć je wstrzymując się 
od jakiejkolwiek próby naprawy. W celu naprawy nagrzewnicy należy zwrócić się wyłącznie 
do wyspecjalizowanego Serwisu. 
Ewentualna naprawa urządzenia będzie mogła być wykonana przez Serwis wskazany przez Dystrybutora 
przy zastosowaniu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 

Aby zagwarantować skuteczność i poprawne funkcjonowanie urządzenia, niezbędne jest dokonywanie 
rocznych przeglądów i konserwacji przez wyspecjalizowany Serwis. 

W przypadku decyzji o zaprzestaniu użytkowania nagrzewnicy należy zabezpieczyć te części, które 
mogłyby się stać potencjalnym źródłem niebezpieczeństwa. 

W przypadku dalszej odsprzedaży lub przekazania urządzenia innemu Użytkownikowi lub też przeniesienia 
i zainstalowania w innym miejscu, instrukcja obsługi powinna być zawsze przy urządzeniu tak, aby nowy 
Użytkownik lub Instalator mógł się z nią zapoznać. 

Stosuj części zamienne autoryzowane wyłącznie przez Producenta. 

Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane. 

Za szkody spowodowane błędami w instalacji, użytkowaniu oraz nieprzestrzeganiu instrukcji Producent 
nie odpowiada. 
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3.2 Instalacja 

Uwagi do instalacji: 

• sprawdź czy napięcie jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej, 

• jeżeli urządzenie się wyłącza sprawdź czy przycisk bezpieczeństwa termostatu jest wciśnięty oraz 
czy przełącznik magnetyczno-termiczny nie jest zablokowany, 

• przed odłączeniem głównego przełącznika, przełącz przełącznik lato-zima na pozycję „0” 
(wyłączone) i poczekaj, aż wentylator zatrzyma się, 

• przed pracami przy instalacji elektrycznej należy odłączyć główny przewód zasilający. 

 

Instalacja nagrzewnic ECOair typu IH/HR regulowana jest przez normy prawne, które muszą być 
przestrzegane. 

Konieczne jest stosowanie się do niżej opisanych zasad: 

• rozpakuj urządzenie i upewnij się, że nie zostało uszkodzone podczas transportu, 

• miejsce montażu musi być płaskie i wypoziomowane, palnik i części elektryczne powinny być 50 cm 
powyżej podłogi, 

• instalacja elektryczna powinna być zgodna z normą obowiązującą w danym kraju. Przewód masowy 
musi być dłuższy niż inne. 

Położenie nagrzewnicy powinno pozwalać na łatwą kontrolę elementów i ich konserwację: 

- palnik może zostać łatwo wyjęty, 

- panele mogą być łatwo wyjęte (do wyczyszczenia wymiennika), 

- jest łatwy dostęp do silnika wentylatora. 

Wlot powietrza i kanały wylotowe są podłączone do nagrzewnicy niepalnymi uszczelkami 
antywibracyjnymi w celu uniknięcia przenoszenia drgań na kanały. Kanały wylotowe powietrza muszą być 
łatwo demontowane tak, aby był łatwy dostęp do wentylatora. 
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3.3 Montaż IH/HR 100.x – 200.x  

3.3.1 Montaż sekcji wymiennika ciepła IH/HR 100.x – 200.x 

 

Aby dokonać prawidłowej instalacji należy postępować wg. podanej instrukcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Umieścić wymiennik ciepła (B) na jednostce 
wentylacyjnej (A), uważając na dokładne 
dopasowanie otworów (Rys. 1 i 2). 

2. Wszystkie elementy wymiennika ciepła złóż   
w jedną całość (Rys.3). 

3. Nagrzewnica jest zbudowana z jednostki 
wentylacyjnej (A) oraz wymiennika ciepła (C) 
(Rys.6). 

 

 

A 

 

B 

IH/HR 100-200 

Rys. 1 Rys. 2 
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3.3.2 Panele osłonowe IH/HR 100.x  

 

 

 

Część Ilość Symbol 
1 1 9048071 
2 1 9020278 
3 1 9020278 sx 
4 1 9045587 
5 1 9020286 
6 1 9048036 
7 1 9020286 sx 
8 1 9020279 
9 1 9020287 

10 1 9047989 
11 1 9020288 
12 1 9044070 
13 2 9043717 
14 1 9020280 
15 2 9048374 
16 1 9020204 
17 1 9048004 

Rys. 3 

Rys. 4 
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3.3.3 Panele osłonowe IH/HR 200.x  

 

 

 

Część Ilość Symbol 
1 2 9047956 
2 1 9047955 
3 1 9045587 
4 1 9043075 
5 1 9044063 
6 1 9047955 
7 1 9044060 
8 1 9044061 
9 1 9047989 

10 1 9044064 

11 1 9044069 
12 1 9048032 
13 1 9048033 
14 2 9043717 
15 1 9044070 
16 2 9048034 
17 1 9048035 
18 1 9048036 
19 1 9048035 
20 1 9048004 

   
 

 

Rys. 5 
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B 

A 

C 

C 

Rys. 6 

Rys. 7 
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3.4 Montaż IH/HR 330.x  

3.4.1 Montaż sekcji wymiennika ciepła IH/HR 330.x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Umieścić wymiennik ciepła (B) na jednostce 
wentylacyjnej (A), uważając na dokładne 
dopasowanie otworów (Rys. 8 i 9). 

2. Rys. 10 pokazuje jak prawidłowo należy złożyć 
wymiennik ciepła.  
 

Rys. 8 Rys. 9 

A 

B 
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3.4.2 Panele osłonowe IH/HR 330.x  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.10 
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3.5 Montaż IH/HR 480.x  

3.5.1 Montaż sekcji wymiennika ciepła IH/HR 480.x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

1. Umieścić wymiennik ciepła (B) na jednostce 
wentylacyjnej (A), uważając na dokładne 
dopasowanie otworów. 

2. Rys. 13 pokazuje jak prawidłowo należy złożyć 
wymiennik ciepła.  

IH/HR 480 

B 

Rys. 11 Rys. 12 
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3.5.2 Panele osłonowe IH/HR 480.x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 13 
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3.6 Montaż IH/HR 600.x  

3.6.1 Montaż sekcji wentylacyjnej IH/HR 600.x  

 

 

Część Ilość Numer  Część Ilość Numer  Część Ilość Numer 
1 4 9043520  6 4 9045594  11 2 9045593 
2 4 9043515  7 2 9045592  12 4 9047892 
3 4 9044791  8 4 Wentylator 1280 x 1260  13 8 9040650 
4 4 9042444  9 2 9044810  14 2 9043894 
5 4 9040655  10 2 9045586  16 2 9047914 

Rys. 14 
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3.6.2 Montaż sekcji wymiennika ciepła IH/HR 600.x 

 

 

 

1. Umieścić górną część wymiennika 
ciepła (B) na jednostce wentylacyjnej 
(A), uważając na dokładne dopasowanie 
otworów. W przypadku, gdy jednostka 
wentylacyjna jest w częściach, należy ją 
złożyć tak jak jest to pokazane 
w rozdziale 3.6.1. 

2. Aby prawidłowo złożyć osłony 
wymiennika ciepła należy postępować 
jak w rozdziale 3.6.3. 

 

Rys. 16 

Rys. 15 

A 

B 
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3.6.3 Panele osłonowe IH/HR 600.x 

 

Serwis 

4.1 Uwagi ogólne dotyczące serwisu 

Należy zapoznać się z uwagami przedstawionymi w niniejszej instrukcji, które stanowią ważne informacje 
dotyczące bezpiecznego i poprawnego sposobu instalacji, montażu i użycia urządzenia. 

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek rodzaju prac montażowych czy czyszczenia, należy zaczekać, 
aż urządzenie ostygnie, odłączyć je od zasilania głównym wyłącznikiem i odłączyć wszelkie źródła zasilania 
prądem. 

W żadnym wypadku nie można blokować kratki ochronnej na wlocie do wentylatora lub na wylocie 
powietrza z nagrzewnicy! Niezastosowanie się do powyższej zasady może skutkować zniszczeniem 
urządzenia oraz stanowić niebezpieczeństwo dla otoczenia. 

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy używać tylko oryginalnych części zamiennych lub zapasowych. 
Naprawa może być wykonana tylko przez specjalnie wykwalifikowany do tego Personel lub przez 
autoryzowany Serwis naszej Firmy.  

Nieprzestrzeganie powyższej instrukcji może naruszyć wymagane normy bezpieczeństwa użytkowania 
urządzeń. 

W przypadku decyzji o zaprzestaniu użytkowania nagrzewnicy należy zabezpieczyć te części, które 
mogłyby się stać potencjalnym źródłem niebezpieczeństwa. 

W przypadku dalszego odsprzedania lub przekazania urządzenia innemu Użytkownikowi czy też 
przeniesienia i zainstalowania w innym miejscu, należy zawsze mieć pewność, że niniejsza instrukcja jest 
przy urządzeniu tak, aby nowy Użytkownik lub Instalator mógł się z nią zapoznać.  

Stosować części zamienne autoryzowane wyłącznie przez Producenta. 

 

9D44846 

9044846 
9044063 

F 

9044B26 
904497B 

F 

9044B46 

9044826
9044978 

9045587 

9045152 
9045151 

9044069  

9044069  

9044770  

9044826 
9044978  

9044826 
9044825  

9044060  

9044061  

(5,5 – 7,5 KW)     9045153 
(9,2 – 11 KW)      9045154 

 

 

(9,2 – 11,0 KW)    9045154 

 

 

 
9044826 
9044978  

9044826 
9044825 

9045587  

9044826 
9044825 

9045587  

Rys. 17 
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4.2 Konserwacja 

Użycie nagrzewnicy zgodnie z przeznaczeniem, a także odpowiedni montaż i konserwacja urządzenia 
są niezbędne dla efektywnego działania całego systemu oraz zapewniają długi okres bezawaryjnej 
eksploatacji. Jakakolwiek ingerencja w urządzenie może odbywać się dopiero po jego ostygnięciu, 
najważniejsze jest odłączenie urządzenia od zasilania i zamknięcie dopływu gazu.  

1. Nigdy nie należy odłączać zasilania urządzenia, które pracuje: w przypadku niezastosowania się 
do tej uwagi, wentylator zatrzymuje się, a komora spalania nie jest wystarczająco schłodzona, 
co oznacza jej przegrzanie (bezwładność cieplna). Prowadzi to do nieodwracalnych zniszczeń. 

2. Sprawdzaj ustawienia palnika w regularnych odstępach czasu, nadzoruj przepływ spalin lub gazów: 
w przypadku właściwego ustawienia, optymalne zużycie paliwa nie jest wysokie, lepiej 
kontrolowana jest emisja zanieczyszczeń, dzięki czemu zmniejsza się oddziaływanie na środowisko 
naturalne. 

3. Jeżeli nagrzewnica zaciąga brudne powietrze, należy upewnić się, że zbyt dużo pyłu nie gromadzi się 
na wentylatorze – jeśli zgromadzona warstwa pyłu jest zbyt duża, należy wyczyścić wymiennik 
ciepła. 

4. Powierzchnię wymiennika należy czyścić regularnie – może się to odbywać, np. raz w roku po/przed 
zakończeniem sezonu grzewczego. W przypadku czyszczenia należy postępować następująco: 

• wymontować palnik, 

• wyczyścić poszczególne rurki, w przypadku zużytych części należy je wymienić na nowe, 

• wyczyścić każdą rurkę oddzielnie, odkurzyć pył sadzy, w zależności od stanu zabrudzenia, jeśli 
jest konieczne wymienić. 

UWAGA: podczas opisanych powyżej czynności należy upewnić się, że wymiana części czy ewentualne 
doposażenie urządzenia nie pogorszy jego jakości.  

5. Czyścić w regularnych odstępach czasu poszczególne części palnika, rury wlotowe i wylotowe, 
wentylator powietrza oraz wentylator wyciągowy spalin. 

6. W regularnych odstępach czasu sprawdzać przewód rury zasilania gazem oraz cylindryczny zawór 
gazu pod kątem przecieku. 

7. W okresach dłuższej przerwy eksploatacyjnej należy odłączyć urządzenie od zasilania.  

 

 

4.3 Pierwsze uruchomienie 

Podczas pierwszego uruchomienia upewnij się, że: 

1. Zasilanie elektryczne jest zgodne z podanym w schemacie elektrycznym. 
2. Podłączenia elektryczne są zgodne ze schematami. 
3. Palnik jest dostosowany do wybranego rodzaju gazu. 
4. Automatyczny termostat bezpieczeństwa wentylatora ustawiony jest do 40 C. 
5. Automatyczny termostat ograniczający ustawiony jest do 90 C. 
6. Automatyczny termostat bezpieczeństwa ustawiony jest do 100 C. 
7. Kierunek obrotów wentylatora jest taki sam jak strzałka na pokrywie. 
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4.4 Gwarancja 

Nagrzewnice serii IH/HR są objęte gwarancją, licząc od daty ich zakupu. Gwarancja jest ważna jeśli 
są spełnione niżej wymienione warunki: 
          
1. Instalacja była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Instalacja, ustawienie, użytkowanie i konserwacja są przeprowadzone zgodnie z zaleceniami Producenta. 
3. Nie było żadnej ingerencji lub modyfikacji urządzenia. 
4. Serwis był przeprowadzony przez autoryzowany Personel. 
 

4.5 Rozwiązywanie problemów 

 

 

- Palnik nie zapala się

- Palnik uruchamia się i zapala się kontrolka

- Palnik wyłącza się po uruchomieniu termostatu bezpieczeństwa

- Palnik wyłącza się nawet jeśli temperatura jest niższa niż ustawiona

- Nieregularna praca

- Uszkodzenia powierzchni wymiennika ciepła

- Ciągła praca do wybranej temperatury

- Wentylator nie uruchamia się lub robi to zbyt późno

- Uszkodzony panel sterujący

- Brak zasilania elektrycznego, sprawdź podłączenia elektryczne i pozycję włącznika głównego

- Zatkane kratki wlotowe powietrza

- Termostat wentylatora nie działa lub jest uszkodzony

- Uszkodzony silnik lub chłodnica

- Regulacja palnika jest niższa niż wymagana moc nagrzewnicy

- Wewnętrzne uszkodzenie nagrzewnicy

- Termostat nie jest w wymaganej pozycji

- Przełącznik magnetyczno termiczny musi być włączony

- Uszkodzony termostat lub zainstalowany w nieodpowiednim miejscu

- Nieprawidłowe obliczenie wymaganej mocy cieplnej budynku

- Wentylator nie działa lub jest zatkany

- Uszkodzony termostat bezpieczeństwa

- Niski poziom paliwa (olej opałowy) lub obecność powietrza w rurze zasilającej (gaz)

- Uszkodzony kabel lub brak zasilania

- Elektroda zapłonu nie działa lub została nieprawidłowo zainstalowana

- Elektroda zapłonowa jest ustawiona w nieprawidłowej pozycji

- Przerwane połączenie elektryczne

P
ro

b
le

m
P

o
w

o
d

y



 

44 
 

 

TECH Company Sp. z o.o. 
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 

Tel./fax.: +48 41 273 12 10  biuro@ecocaloria.pl  www.ecocaloria.pl 

 

Gazowe nagrzewnice IH/HR 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECH Company Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2 

tel./fax.: +48 41 273 12 10 

office@ecocaloria.com  www.ecocaloria.com 

Właściciel marki   
 

 

 

 

mailto:office@ecocaloria.com
http://www.ecocaloria.com/



