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Nagrzewnica wodna UH 

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 sprzętu 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 wodna ECOair typu UH została zaprojektowana 
i wykonana do ogrzewania obiektów o dużych kubaturach takich jak: 
hale przemysłowe, warsztaty, salony samochodowe, magazyny, 
pawilony, obiekty sportowe oraz sakralne itp. 

Nagrzewnica ECOair typu UH może być zasilana gorącą wodą lub 
parą pochodzącą z ciepłowni lub kotłowni lokalnych. 

Dzięki wymiennikowi ciepła wykonanemu ze stalowych rurek 
o średnicy 22 mm oraz aluminiowych płytek (lameli) o odpowiednio 
dobranym kształcie i rozstawie, posiada znacznie więcej zalet i przez 
to jest bardziej konkurencyjna w stosunku do nagrzewnic wykonanych 
z rurek miedzianych o mniejszym przekroju. 

Materiał, z którego wykonane są rurki stalowe jest grubszy (1,0 mm 
zamiast 0,3-0,4 mm) co powoduje, że wymiennik jest mocniejszy oraz 
charakteryzuje się dłuższą żywotnością. 
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Większa średnica rury redukuje straty ciśnienia co oznacza, że możemy zainstalować mniejszej mocy 
pompę, dostarczając szybką zdolność grzewczą. Układ charakteryzuje się dużą dynamiką pracy silnika. 

 

Zredukowana ilość rur w wymienniku ciepła nagrzewnicy osiąga taką 
samą wydajność co powoduje mniejszy opór przepływu powietrza oraz 
optymalną temperaturę powietrza wychodzącego wraz z bardzo 
mocnym wyrzutem powietrza. 

 

Większy odstęp między żeberkami, jak również ich grubość ułatwiają 
prace związane z czyszczeniem oraz obsługą co jest ważne dla 
utrzymania odpowiedniej sprawności nagrzewnicy. 

Specjalna obudowa zapewnia długą żywotność i zwiększa wydajność 
termiczną. 

Wymiennik ciepła w nagrzewnicy ECOair typu UH może być zasilany 
gorącą wodą oraz wodą o bardzo wysokiej temperaturze z ciśnieniem 
pracy do 16 bar oraz parą o ciśnieniu roboczym max. 10 bar. 

 

Wentylator elektryczny składa się z trzech łopatek pozwalających na 
istotne zredukowanie poziomu hałasu, nie wytwarza iskier, jest 
statycznie i dynamicznie wyważony, bezpośrednio podłączony 
do hermetycznie zabudowanego silnika elektrycznego. Wentylator 
znajduje się w obudowie ochronnej wykonanej z mocnego drutu 
stalowego. Wentylator osadzony jest na podkładkach antywibracyjnych. 
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Nagrzewnica wodna UH 

Zasady bezpieczeństwa 

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy: 

− nagrzewnica nie jest podłączona do prądu, 
− zawór zasilający jest zamknięty. 

Przed jakąkolwiek ingerencją w urządzenie podczas jego pracy, 
należy poczekać, aż wymiennik ciepła wystygnie. 

Wentylator musi się całkowicie zatrzymać! 

 

Upewnij się, że uziemienie jest odpowiednio podłączone.  

Do transportu urządzenia należy użyć odpowiednie uchwyty, które 
utrzymają jego wagę.  

Przy podnoszeniu upewnij się, że nagrzewnica jest dobrze 
zabezpieczona przed upadkiem, a środek ciężkości znajduje się 
w centralnym jej punkcie. 

W miejscu łatwo dostępnym, w pobliżu urządzenia lub urządzeń, 
musi być zamontowany wyłącznik bezpieczeństwa, który 
w przypadku potrzeby wyłącza zasilanie elektryczne. 

Wentylator może osiągać prędkość 1.400 obr/min. Nie należy 
przybliżać żadnych przedmiotów, ani rąk do wentylatora. 

Nie podchodź do wentylatora w zwiewnych ubraniach. 

Przy montażu nagrzewnicy w miejscach, w których urządzenie 
może być narażone na uszkodzenia takie jak, np.: hale sportowe, 
należy zamontować siatkę ochronną. 
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Nie należy usuwać tabliczek ostrzegawczych. 
Jeżeli są one nieczytelne należy zwrócić się o ich wymianę. 
Przy demontażu urządzenia należy pracować w rękawicach 
ochronnych. 

Przy montażu nagrzewnicy pod sufitem zasilanej 
czynnikiem grzewczym o temperaturze powyżej 100 ˚C, 
należy wyposażyć ją w silnik z klasą ochronną H! 

Jeżeli jakakolwiek część wymaga wymiany lub zastąpienia - 
zawsze należy używać oryginalnych części zamiennych. 

Tylko odpowiednio wyszkolony i wykwalifikowany oraz 
upoważniony Personel może podjąć się montażu, obsługi 
oraz konserwacji urządzenia. 

Nie wystawiaj nagrzewnicy na kontakt z łatwopalnym 
gazem. 

Wymiennik ciepła musi być zabezpieczony przed 
zamarznięciem. Urządzenie przeznaczone jest do pracy 
wewnątrz budynku, w temperaturach powyżej 0 ˚C. 
W niskich temperaturach (poniżej 0 ˚C) istnieje 
niebezpieczeństwo zamarznięcia czynnika grzewczego. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia 
wymiennika ciepła będące skutkiem zamarznięcia czynnika 
grzewczego w wymienniku. 

Parametry czynnika grzewczego:  

Woda: 

Maksymalna temp. wody - 170˚C 

Maksymalne ciśnienie – 16 bar 

Para: 

Maksymalne ciśnienie - 10 bar 
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Nagrzewnica wodna UH 

Transport oraz identyfikacja 

Urządzenie jest zapakowane oraz odpowiednio złożone. 

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 ze 
Sprzedawcą podając numer seryjny. 

Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej części             
urządzenia. 

 

Główne wymiary/budowa 

 

 

Typ 
 

Wymiary 
(mm) 

 
Waga 
(kg) 

 
Pojemność 

(l) 
Poziom hałasu 

Bieguny silnika 

 A B C D E F Ø 1R 2R 3R 1R 2R 3R 4P 6P 8P 
1 472 336 465 375 220 130 1 1/4" 19 22 24 1,3 2,6 3,9 56 48 42 
2 526 390 465 429 220 130 1 1/4" 22 25 27 1,6 3,2 4,8 59 51 45 
3 580 444 465 483 220 130 1 1/4" 26 30 33 1,9 3,8 5,7 61 52 46 
4 634 498 488 537 220 130 1 1/4" 30 34 38 2,3 4,6 6,9 64 54 49 
5 688 552 488 591 220 130 1 1/4" 33 40 44 3,0 6,0 9,0 66 56 50 
6 742 606 513 645 220 130 1 1/4" 38 46 51 3,5 7,0 10,5 69 60 52 
7 793 657 560 696 210 140 1 1/2" 46 55 61 4,3 8,2 12,3 - 65 60 
8 900 764 575 803 210 140 1 1/2" 55 66 73 5,8 11,1 16,6 - 67 61 
9 1010 874 595 913 210 140 1 1/2" 65 79 88 7,6 14,5 21,8 - 68 62 
10 1117 980 640 1020 210 140 2" 79 95 106 9,6 18,2 27,3 - 71 65 
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Montaż 

Nie zostawiaj żadnych przedmiotów w środku urządzenia, 
ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia, zniszczenie 
urządzenia jak również pompy czy kotła. 

Zachowaj odstęp minimum 150 mm z tyłu nagrzewnicy w celu 
dostępu do silnika lub wentylatora. 

Po zamontowaniu nagrzewnicy upewnij się, że poziom wody 
w instalacji jest odpowiedni w celu uniknięcia powstania „kieszeni 
powietrznych” lub zastojów kondensacyjnych. 

 

Urządzenie może być zawieszone przy pomocy następujących 
uchwytów: 

A. Konsola ścienna specjalnie do tego zaprojektowana umożliwia 
zawieszenie urządzenia na przegrodach pionowych i poziomych. 
Konsole dostarczane są opcjonalnie wraz z elementami potrzebnymi do 
ich montażu. 

B. Łapy montażowe sufitowe. W narożnikach nagrzewnicy zostały 
zamontowane 4 ceowniki dzięki, którym można podwiesić urządzenie 
pod sufitem za pomocą szpilek, łańcuchów lub linek. 

C. Inne odpowiednie uchwyty przeznaczone do montowania urządzeń 
tego typu. 

Ad. A. Mocowanie przy pomocy konsoli ściennej: 

A1. Ustal wysokość zawieszenia, przygotuj odpowiedni rodzaj kołków 
montażowych. 

A2. Zamontuj konsolę. 

A3. Podnieś urządzenie oraz przymocuj je do konsoli. 

Wskazane jest, aby rama montażowa była przykręcona do urządzenia 
z wykorzystaniem wszystkich 4 otworów gwintowanych. 

 

 

 

 



	

8	
	 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	

	

	

Nagrzewnica wodna UH 

 

Ad.B. Zawieszenie przy pomocy łap montażowych sufitowych: 

 

B1. Ustal miejsce montażu. 

B2. Przygotuj linki stalowe, łańcuchy, pręty lub podobne zawiesia do 
przymocowania urządzenia w 4 punktach na suficie. 

B3. Przymocuj 4 łapy montażowe do urządzenia przy pomocy śrub. 

B4. Podnieś nagrzewnicę przy pomocy odpowiedniego urządzenia oraz 
przymocuj ją do zawiesi. 

 

 

 

Podłączenie wodne 

Diagram podłączenia ciepłej i gorącej wody 

IN = wejście 

OUT = powrót 

A = montaż sufitowy 

B = montaż ścienny 

Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar 

Pamiętaj! 

W przypadku zasilania gorącą wodą 
należy zamontować kołnierze 
z uszczelkami lub innymi gumowymi 
zabezpieczeniami! 
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Podłączenie do instalacji parowej 

  

Podłączenie do pary odbywa się zgodnie z poniższym diagramem: 

IN = wejście 

OUT = powrót 

A = montaż sufitowy 

B = montaż ścienny 

1 = zawór kulowy 

2 = kołnierz 

3 = filtr 

4 = odpływ kondensatu 

Maksymalne ciśnienie pary – 10 bar 

 
 

Podłączenie elektryczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed podłączeniem silnika elektrycznego upewnij się, że główny 
przełącznik jest w pozycji „OFF”. W miejscu łatwo dostępnym 
w pobliżu urządzenia musi być zamontowany wyłącznik 
bezpieczeństwa, który wyłącza zasilanie elektryczne urządzenia. 
	
Pamiętaj! 

Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić poprawność 
podłączenia silnika wentylatora. Podłączenia te powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić czy napięcie w sieci 
jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej urządzenia. 

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowość 
podłączenia instalacji z czynnikiem grzewczym oraz jej szczelność. 

Instalacja elektryczna zasilająca silnik wentylatora powinna być 
dodatkowo zabezpieczona bezpiecznikami przed skutkami 
ewentualnego zwarcia w instalacji. 
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Nagrzewnica wodna UH 

 
 Usuń pokrywę silnika oraz wykonaj podłączenie elektryczne, które może 

być: 

A. Silnik z jedną prędkością obrotową zasilany trójfazowo 230/400. 
B. Silnik zasilany jednofazowo. 
C. Silnik z dwoma prędkościami, trójfazowy i jednonapięciowy, 

400 V, 4/8 biegunów. 
D. Silnik z ochroną termiczną, 4 lub 6 biegunowy, trójfazowy 400 V, 

jednonapięciowy. 
E. Silnik z podwójnym uzwojeniem oraz dwoma prędkościami 

obrotowymi, trójfazowy, jednonapięciowy, 400 V. 
 

Zwróć uwagę na uziemienie! 

Po wykonaniu podłączenia elektrycznego sprawdź obroty silnika oraz 
upewnij się, że powietrze wydmuchiwane jest z przeciwnej strony silnika. 

Podczas sprawdzania obrotów silnika uważaj na obracający się 
wentylator! 

Po wykonaniu podłączenia zamknij pokrywę silnika i napnij kable 
zasilające. 

Osoba, która przygotowuje nagrzewnicę do pracy powinna ustawić 
żaluzje wyrzutu powietrza w odpowiednim kierunku. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyszczenie, obsługa 

 

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć 
urządzenie od zasilania. 

Tylko wykwalifikowany Personel może wykonywać prace związane                     
z konserwacją i obsługą urządzenia. 

Motor – obudowany silnik posiadający samosmarujące się łożyska, 
bezobsługowy. 

Wymiennik ciepła – powinien być utrzymany w jak najlepszym stanie 
technicznym, aby zachować odpowiednie parametry techniczne. 
Wymiennik należy kontrolować co 3 miesiące, w razie potrzeby oczyścić 
strumieniem powietrza, pary lub wody w celu usunięcia zanieczyszczeń. 
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Części zamienne 

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

 

Dane techniczne 

Woda 85/75˚C  

Temperatura powietrza na wlocie do nagrzewnicy 15 ˚C 

Nagrzewnica 4-biegunowa 

Rozmiar 

 
Prędkość obrotowa 

(obr/min) 

 
Przepływ powietrza 

(m³/h) 
Moc 

Kcal/h W 
1 1400 1450 11120 12940 
2 1400 2100 15210 17700 
3 1400 3200 23810 27700 
4 1400 3800 30310 35260 
5 1400 5400 39800 46310 
6 1400 7000 51210 59380 
7 900 5200 46000 53500 
8 900 7000 62500 72700 
9 900 9500 85000 98800 
10 900 11400 102000 118600 

 

Nagrzewnica 6-biegunowa 

Rozmiar 
Prędkość obrotowa 

obr/min 
Przepływ powietrza 

m³/h 
Moc 

Kcal/h W 
1 900 960 8410 9790 
2 900 1380 11510 13390 
3 900 2100 17800 20710 
4 900 2600 22890 26630 
5 900 3500 30300 35250 
6 900 4550 39910 46430 
7 700 3800 37700 43800 
8 700 5000 51300 59700 
9 700 7000 69700 81100 
10 700 8450 83700 97300 

Spadek ciśnienia wody w zależności od przepływu wody przy średniej temperaturze wody 80 ˚C. 
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Nagrzewnica wodna UH 

Tabela oporu nagrzewnicy jednorzędowej 

 

 

  

 

Tabela współczynników korekcyjnych dla temperatury innej niż 80 ˚C 

˚C 50 60 70 90 100 110 120 130 140 150 
K 1,15 1,10 1,05 0,95 0,89 0,83 0,78 0,72 0,67 0,61 
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Tabela oporu nagrzewnicy dwurzędowej 

 

 

 

 

 

Tabela współczynników korekcyjnych dla temperatury innej niż 80 ˚C 

˚C 50 60 70 90 100 110 120 130 140 150 
K 1,15 1,10 1,05 0,95 0,89 0,83 0,78 0,72 0,67 0,61 
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Nagrzewnica wodna UH 

Tabela oporu nagrzewnicy trzyrzędowej 

 

 

 

 

Tabela współczynników korekcyjnych dla temperatury innej niż 80 ˚C 

˚C 50 60 70 90 100 110 120 130 140 150 
K 1,15 1,10 1,05 0,95 0,89 0,83 0,78 0,72 0,67 0,61 
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Silnik ze stałą prędkością obrotową, trójfazowy, częstotliwość 50 Hz 

 

Nagrzewnica 4-biegunowa 

Rozmiar Pobór 
mocy Pobór prądu 

 W 230 V 400 V 
1 150 1,1 0,6 
2 150 1,1 0,6 
3 250 1,7 1,0 
4 250 1,7 1,0 
5 400 2,2 1,3 
6 480 2,6 1,5 

 

Nagrzewnica 6-biegunowa 

Rozmiar Pobór 
mocy Pobór prądu 

 W 230 V 400 V 
1 50 0,7 0,40 
2 50 0,7 0,40 
3 90 1,0 0,58 
4 90 1,0 0,58 
5 120 1,0 0,58 
6 185 1,5 0,86 
7 370 2,3 1,30 
8 550 3,0 1,70 
9 750 4,1 2,40 
10 1100 6,0 3,50 

 

Nagrzewnica 8-biegunowa 

Rozmiar Pobór 
mocy Pobór prądu 

 W 230 V 400 V 
7 185 1,85 0,85 
8 250 2,40 1,40 
9 370 2,90 1,70 
10 550 3,60 2,10 
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Nagrzewnica wodna UH 

Schemat podłączenia elektrycznego 

 

B1 - termostat 

F2 - przekaźnik termiczny 

Q2 - 4 polowy wyłącznik 

Q1 - przełącznik zasilania 
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Silnik z pięciostopniowym regulatorem obrotów, jednofazowy, częstotliwość 50 Hz 

 

Pięciostopniowy regulator obrotów    Pięciostopniowy regulator obrotów z termostatem 
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Nagrzewnica wodna UH 

 

 

Nagrzewnica 4-biegunowa 

Rozmiar Kondensator 

 220 V 240 V VN 
1 16 12,5 450 
2 16 12,5 450 
3 20 16,0 450 
4 20 16,0 450 
5 30 25,0 450 
6 40 30,0 450 

 

 

 

Nagrzewnica 6-biegunowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmiar Kondensator 

 220 V 240 V VN 
1 8,0 6,3 450 
2 8,0 6,3 450 
3 12,5 10,0 450 
4 12,5 10,0 450 
5 16,0 12,5 450 
6 20,0 16,0 450 
7 30,0 25,0 450 
8 40,0 30,0 450 
9 Nie dotyczy 
10 Nie dotyczy 
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Nagrzewnica 8-biegunowa 
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Właściciel marki  
 

Rozmiar Kondensator 

 220 V 240 V VN 
1 16,0 12,5 450 
2 20,0 16,0 450 
3 Nie dotyczy 
4 Nie dotyczy 


