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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 

 

NAGRZEWNICA WODNA GRZEWCZO-WENTYLACYJNA 

typu CC 

 

 

Z DESTRATYFIKATOREM POWIETRZA 

typu DA, DRA 
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Nagrzewnica wodna CC 

 
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. 
 

Przed przystąpieniem do instalacji uważnie zapoznaj się z instrukcją 

Instrukcja ta jest integralną częścią urządzenia i musi być dostarczona wraz z nim do Użytkownika. Aby 
zapewnić prawidłową obsługę urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją 
na przyszłość. 

Urządzenie może być instalowane i eksploatowane wyłącznie w warunkach do jakich zostało 
przystosowane. Każde inne zastosowanie, niezgodne z niniejszą instrukcją może prowadzić do wystąpienia 
groźnych w skutkach wypadków. Należy dołożyć wszelkich starań w celu wyeliminowania możliwości 
niewłaściwego stosowania urządzenia. Należy ograniczyć dostęp do urządzenia osobom nieupoważnionym 
oraz przeszkolić Personel obsługujący. Producent nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia będące 
wynikiem błędów instalacji, złej eksploatacji lub będących wynikiem nie zapoznania się z wytycznymi 
instrukcji Producenta. 

 

Nagrzewnica ECOair typu CC została zaprojektowana i wykonana 
do ogrzewania lub chłodzenia obiektów o dużych kubaturach, takich jak: 
hale przemysłowe, warsztaty, salony samochodowe, magazyny, 
pawilony, obiekty sportowe itp. 

Nagrzewnica została zaprojektowana do instalacji sufitowych. 

Wentylator składa się z aluminiowych łopatek wyważanych statycznie    
i dynamicznie, które bezpośrednio połączone są z hermetycznie 
zamkniętym trójfazowym silnikiem elektrycznym o dwóch prędkościach 
obrotowych. 

Kołowa obudowa składa się z dwóch okręgów, które są prawidłowo 
chronione przed utlenianiem poprzez fosforanowanie, a także naniesioną 
powłokę epoksypoliestrową. 

Wymiennik toroidalny składa się z miedzianych, równoległych rurek, 
które są zamontowane na dwóch stalowych trzpieniach wyposażonych    
w równoległe żebra aluminiowe. 
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Wyrzut powietrza może być wyposażony w dwa różne dyfuzory: 

Nagrzewnica wodna grzewczo-wentylacyjna typu CC 
z wentylatorem promieniowym i dyfuzorem typu DRA - model tego 
typu produkowany jest z ośmioma oddzielnymi, regulowanymi dużymi 
żaluzjami. Ich kształt umożliwia pokrycie całej wysokości wydmuchu co 
daje możliwość swobodnego przystosowania odległości zawieszenia. 
Tego typu dyfuzor pozwala skierować strumień powietrza na określoną 
powierzchnię. Można też zamknąć jedną, dwie lub trzy łopatki i w ten 
sposób ograniczyć dystrybucję powietrza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

Nagrzewnica wodna grzewczo-wentylacyjna typu CC z wentylatorem osiowym i dyfuzorem typu DA - 
ten rodzaj nagrzewnicy zaprojektowany został do dystrybucji powietrza w dużych otwartych przestrzeniach 
przy umiarkowanie niskim poziomie zawieszenia. Szczególną korzyścią jest jej niski poziom hałasu podczas 
pracy. Jest idealna do stosowania w restauracjach, szkołach, szpitalach, teatrach itp. 
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Nagrzewnica wodna CC 

	

Nagrzewnica wodna grzewczo-wentylacyjna ECOair typu CC o pionowym przepływie powietrza oferuje 
praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla przestrzeni ogrzewanych i chłodzonych z zasilaniem gorącej 
wody (moc urządzeń 17,0 kW – 117,0 kW) lub wody lodowej (moc urządzeń 3,0 kW – 24,0 kW). 

Obudowa jest wykonana ze stali, gdzie obie górne i dolne sekcje są tak zaprojektowane, aby uzyskać 
większą moc i ciche działanie. 

Obudowa jest fosforanowana i pokryta warstwą epoksydowaną za pomocą powlekania proszkiem 
poliestrowym o zabarwieniu lekko szarym - RAL 9002 (biały karpacki). Niższa część obudowy posiada tacę 
kondensatu z odpowiednim podłączeniem odwodnienia. Sekcje górne i dolne są montowane za pomocą 
nagwintowanych ściągów w ten sposób, że umożliwiają szybki demontaż urządzenia w celu dokonania jego 
konserwacji. 

Okrągły wymiennik ciepła nagrzewnicy wodnej grzewczo-wentylacyjnej ECOair typu CC jest zbudowany 
z miedzianych rur z aluminiowymi lamelami. Standardowo używane są silniki trójfazowe klatkowe 
montowane kołnierzowo z wstępnie nasmarowanymi łożyskami. Urządzenia ECOair typu CC są 
dostarczane z silnikami trójfazowymi 400 V, 6/8 biegunowymi. 

 

Oznaczenie 

Każde urządzenie posiada tabliczkę znamionową, na której znajdują się informacje dotyczące roku 
produkcji i typu urządzenia. 

 

Transport 

Każde urządzenie przed dostawą jest dokładnie pakowane i sprawdzane. Przed rozpakowaniem prosimy 
dokładnie obejrzeć pudełko.  

Przed montażem należy sprawdzić czy model na tabliczce znamionowej zgadza się z tym na zamówieniu. 

Jeżeli zauważą Państwo uszkodzenia obudowy lub niezgodność modelu urządzenia z zamówieniem - 
prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą. 

Przy podnoszeniu urządzenia w miejsce, w którym ma być instalowane upewnij się, że podnośnik jest 
prawidłowo dobrany do wagi urządzenia. 

Urządzenie dostarczane jest razem z dokumentacją techniczno-ruchową. 
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Bezpieczeństwo 

Przed jakąkolwiek ingerencją w urządzenie upewnij się, że: 

− urządzenie nie jest podłączone do prądu, 
− zawór główny jest zamknięty, 
− wymiennik ciepła wystygł, 
− wentylator całkowicie się zatrzymał.  

 

Upewnij się, że uziemienie jest poprawnie wykonane. 
Trzymaj nagrzewnicę daleko od urządzeń gazowych. 

W razie konieczności demontażu wentylatora chroń swoje ręce 
rękawicami. 

Nie zrywaj tabliczki znamionowej. Jeżeli zostanie zniszczona lub 
stanie się nieczytelna poproś o nową. 

Jeżeli jakaś część nagrzewnicy uległa zniszczeniu wymień ją na nową, 
oryginalną. 

Tylko wykwalifikowany Personel może konserwować urządzenie. 

Chroń nagrzewnicę przed dostaniem się do niej ciał obcych, które 
mogą uszkodzić lub zniszczyć urządzenie. 
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Nagrzewnica wodna CC 

	

Charakterystyka techniczna 

 

 

 

 

 

	

	

 

M
od

el
 Wydatek powietrza 

m3/h 

Ogrzewanie: woda 85/75 ºC, powietrze 15 ºC Chłodzenie: woda 11/15ºC,  
powietrze 15 ºC 

Kcal/h kW Temp. wylotu 
powietrza Chłodzenie kW 

900     
obr/min 

700    
obr/min 

900              
obr/min 

700        
obr/min 

900              
obr/min 

700        
obr/min 

900              
obr/min 

700        
obr/min 

900              
obr/min 

700        
obr/min 

900              
obr/min 

700        
obr/min 

CC-0 2000 1400 15200 13000 17,6 15,1 41 47 2700 2300 3,1 2,7 

CC-1 2400 1680 17600 15000 20,4 17,4 40 46 3400 3000 4,0 3,5 

CC-2 3700 2600 26100 22200 30,3 25,8 39 44 5300 4600 6,2 5,4 

CC-3 4400 3080 30400 25800 35,3 30,0 38 44 6500 5700 7,5 6,6 

CC-4 5700 4000 40200 34100 46,7 39,6 39 44 9400 8200 10,9 9,5 

CC-5 7100 4970 49100 41700 57,1 48,5 39 44 11700 10200 13,6 11,9 

CC-6 9000 6300 62100 52800 72,2 61,4 38 44 14800 12900 17,2 15,0 

CC-7 9900 6930 73600 62500 85,6 72,7 40 46 16300 14200 18,9 16,5 

CC-8 11000 7700 85600 72700 99,5 84,5 43 48 18900 16400 22,0 19,0 

CC-9 12000 8400 91800 78000 106,7 90,7 42 47 20400 17700 23,7 20,6 

 

M
od

el
 Poziom hałasu   

dB(A) Pojemność     
L 

Waga      
kg 

Średnica 
podłączenia 

Ø 

Wymiary mm 

900     
obr/min 

700    
obr/min A B C C1 D E F G 

CC-0 48 46 1,2 31 1 1/4" 680 180 430 560 500 460 780 210 
CC-1 52 49 1,3 36 1 1/4" 780 180 430 560 500 460 780 210 
CC-2 54 51 1,9 42 1 1/4" 780 280 530 660 600 560 780 210 
CC-3 55 52 2,4 52 1 1/4" 880 280 530 700 680 660 880 280 
CC-4 56 53 3,2 58 1 1/4" 880 380 630 760 780 660 880 280 
CC-5 63 58 4,3 75 2" 1080 380 630 870 780 760 1080 320 
CC-6 64 59 5,2 85 2" 1080 455 705 945 895 760 1080 320 
CC-7 65 60 5,9 95 2" 1080 555 805 1045 995 760 1080 320 

DRA DA 
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CC-8 65 60 5,9 97 2" 1080 555 815 1055 1005 760 1080 320 
CC-9 66 61 6,5 106 2" 1080 605 865 1055 1005 760 1080 320 

Instalacja 

Instalacja urządzenia na suficie: 

− określ pozycję montażu, 

− przygotuj wcześniej system mocowań, do których zostanie przytwierdzona nagrzewnica, 

− po zawieszeniu wyreguluj kierownicę strumieniową powietrza. 

W przypadku, kiedy urządzenie działa w trybie chłodzenia ustaw silnik 
na najniższe obroty! 
 

 

 

 

Wysokość montażu nagrzewnic 

M
od

el
 Zasięg wydmuchu (m) Wysokość zawieszenia (m) 

dyfuzor DRA dyfuzor DA dyfuzor DRA dyfuzor DA 
min. max. max. max. max. 

CC-0 2,5 5,0 2,7 11 11 

DRA 
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Nagrzewnica wodna CC 

CC-1 3,0 5,5 2,7 12 12 
CC-2 3,0 6,5 3,2 13 15 
CC-3 3,5 7,0 3,5 15 17 
CC-4 3,5 8,0 3,7 16 25 
CC-5 4,0 8,5 4,0 17 26 
CC-6 4,0 9,0 4,5 18 28 
CC-7 4,0 9,0 5,0 19 29 
CC-8 5,0 14,0 5,5 21 31 
CC-9 5,0 14,0 5,5 22 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 
 
 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Podłączenie do instalacji 

 

Upewnij się, że ciśnienie wody nie przekracza 
dopuszczalnego (max. ciśnienie pracy wynosi 
10 bar). 

Przy instalacji używaj zawsze dwóch kluczy 
hydraulicznych. 

Aby zapobiec przeciekom użyj pasty 
uszczelniającej do podłączenia urządzenia na 
zasilaniu i powrocie. 

Przyłącze wody powinno być dobrze 
izolowane, aby uniknąć wykraplania się wody 
podczas pracy urządzenia. 
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1.1 Uwagi ogólne 

Schemat podłączenia elektrycznego 
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Nagrzewnica wodna CC 

 
 
 
Czyszczenie, obsługa 

Włącznik 
główny 

Przełącznik 
sezonowy 

Termostat 

Przełącznik prędkości 

Siłownik z przekaźnikiem 

Silnik 
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Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania. 

Prace związane z konserwacją i obsługą urządzenia może wykonywać tylko wykwalifikowany Personel 
Sprzedawcy. 

Motor - obudowany silnik posiadający samosmarujące się łożyska, bezobsługowy. 

Wymiennik ciepła – powinien być utrzymany w jak najlepszym stanie technicznym, aby zachować 
odpowiednie warunki pracy. Wymiennik należy kontrolować co 6 miesięcy, w razie potrzeby oczyścić 
strumieniem powietrza, pary lub wody w celu usunięcia zanieczyszczeń. 

Wentylator - w przypadku wykrycia hałasu lub wibracji należy sprawdzić śruby mocujące silnik i w razie 
potrzeby dokręcić. Jeżeli silnik jest wymieniony, pamiętaj o sprawdzeniu obrotów silnika! 

 

Części zamienne 

Przy zamawianiu części zamiennych pamiętaj zawsze o podaniu modelu urządzenia jak również nie 
zapomnij opisać części. 

_______________________________________________________________________________________ 
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