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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  Informacje 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 urządzenia 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 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 potencjalnymi źródłami niebezpieczeństwa. 
W przypadku dalszej odsprzedaży lub przekazania urządzenia innemu Użytkownikowi lub też przeniesienia 
i zainstalowania go w innym miejscu, instrukcja obsługi powinna być zawsze przy urządzeniu, 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 i użytkowaniu oraz nieprzestrzeganiu niniejszej instrukcji 
Producent nie odpowiada. 
	

	



	

4	
	

Gazowa nagrzewnica EBA, EBC, EBV 

	

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	
	

	

WAŻNE:  
Urządzenie zostało zaprojektowane dla potrzeb ogrzewania oraz wymiany powietrza w obiektach 
przemysłowych i użyteczności publicznej. Spełniając normy maksymalnego komfortu cieplnego, zapewnia 
jednocześnie, pełne bezpieczeństwo Użytkownika. Przystosowane jest do pracy z bezpośrednim nadmuchem 
lub do zabudowy kanałów rozprowadzających powietrze. 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 niniejszej 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 nagrzewnic 
Seria EB zasilana jest gazem płynnym (LPG) lub gazem ziemnym (GZ) (rodzaj stosowanego gazu należy 
zaznaczyć w zamówieniu). Aby sprostać wymogom Klienta, nagrzewnice dostępne są w trzech wersjach: 

• typ EBA - z wentylatorem osiowym, do zabudowy wewnętrznej, 
• typ EBC - z wentylatorem odśrodkowym, do zabudowy wewnętrznej, 
• typ EBV - z wentylatorem odśrodkowym, do zabudowy zewnętrznej. 

Stopień bezpieczeństwa urządzenia elektrycznego spełnia warunki IP44. 

Produkt dostarczony jest z odpowiednio dobranym zestawem akcesoriów, dzięki czemu nasze urządzenie 
jest w pełni funkcjonalne, a jednocześnie łatwe w montażu.  

Nagrzewnica ECOair serii EB jest tak skonstruowana, aby w przypadku funkcjonowania w trybie 
zimowym, jej obsługa odbywała się za pomocą termostatu lub sterownika z termostatem programowalnym 
(wyposażenie dodatkowe). Kiedy sterownik zostanie odpowiednio ustawiony, urządzenia kontrolne zapłonu 
uruchamiają palnik w trybie czyszczenia, które trwa ok. 10 sekund. Kiedy ciśnieniowy przełącznik 
powietrza „wyczuje” wystarczającą ilość gazu potrzebnego do spalania, urządzenie rozpoczyna pracę. 
Czujnik detekcji płomienia odpowiedzialny jest za sprawdzenie czy płomień jest odpowiedni, w przypadku 
jego braku następuje blokada urządzenia (zaczyna świecić czerwona dioda ostrzegawcza, znajdująca się 
w umieszczonej wewnątrz nagrzewnicy płytce). Jeśli zapłon jest prawidłowy zapala się dioda zielona. Jak 
tylko wymiennik osiągnie właściwą temperaturę pracy, wentylatory uruchomią się, rozpoczynając tym 
samym ogrzewanie pomieszczenia. Dzięki termostatowi nie ma problemu nawiewu zimnego powietrza 
do ogrzewanego pomieszczenia. Kierunek nawiewu powietrza może być zmieniany w zależności 
od ustawienia kąta nachylenia poziomych i pionowych żaluzji. Możliwość przegrzania wymiennika jest 
kontrolowana przez termostat, który reaguje odpowiednio, gdy temperatura przekroczy 90 °C, zawór 
zasilania gazem zostaje odłączony. Powoduje to odcięcie dopływu paliwa do palnika i tym samym palnik 
zostaje wyłączony. 
Nagrzewnice ECOair typu EBA, EBC, EBV mogą pracować również w trybie letnim, poprzez cyrkulację 
powietrza na terenie obszaru, w którym pracują. Ta opcja aktywowana jest przyciskiem na termostacie. Aby 
urządzenie pracowało w trybie chłodzenia, należy ustawić termostat w trybie OFF/WYŁ. lub na najniższym 
poziomie temperatury i włączyć tryb letni. 
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1.3 Specyfikacja nagrzewnic typu EBA modele 19-86  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne: 
	

 

 

Model EBA 19 EBA26 EBA 32 EBA 41 EBA 50 EBA 64 EBA 86 

Moc cieplna kW 21.0 28.0 34.5 45.0 55.0 71.0 95.0 

Moc użytkowa kW 18.9 25.2 31.5 40.5 49.5 63.9 85.5 

Sprawność % 90 90 90 90 90 90 90 

Liczba wentylatorów 1 1 1 1 1 1 2 
Wyd. pow. przy 15 °C 
Wyd. pow. przy 50 °C m3/h 1450 

1625 
2050 
2250 

2900 
3250 

4000 
4400 

4900 
5400 

5800 
6400 

8000 
8800 

Zasięg wydmuchu m 12 16 23 26 28 30 35 

∆T powietrza °C 40 36 32 30 30 32 32 

Statyczne ciśnienie operacyjne mm3 10 10 10 10 10 10 10 

Nominalne zużycie gazu 15 °C 
GZ 50    20 mbar 
GZ 41,5 25 mbar 
LPG 

m3/h 
m3/h 
kg/h 

2.22 
2.46 
1.64 

2.96 
3.29 
2.18 

3.70 
4.11 
2.73 

4.76 
5.28 
3.51 

5.82 
6.43 
4.30 

7.40 
8.22 
5.46 

10.00 
11.10 
7.40 

Średnica przyłącza gazowego Ø 1/2" 3/4" 

Średnica wylotu spalin mm 
80/125 80/125 80/125 

100 130 130 130 

Średnica wlotu powietrza mm 100 130 130 130 

Zasilanie elektryczne Jedna faza 230 V AC IP42 

Pobór mocy W 300 310 320 350 500 580 750 

Waga kg 82 82 90 105 127 145 185 

Poziom hałasu dB (A) 43 46 49 51 52 53 55 

Nagrzewnica ECOair typu EBA jest urządzeniem 
przeznaczonym do zabudowy wewnątrz pomieszczeń. 
Nośnikami energii są: gaz ziemny (GZ) lub gaz płynny 
(LPG). Jest to urządzenie o niskiej emisji hałasu, 
wyposażone w wysokiej wydajności wentylatory 
osiowe. Wraz z dodatkowym wyposażeniem jest 
funkcjonalne i łatwe w montażu. Dwa rzędy 
regulowanych żaluzji powodują, iż bezpośredni 
wydmuch powietrza jest w stanie pokryć 
zapotrzebowanie na ciepło w obszarze szerokiego 
zasięgu ogrzewanej powierzchni. 
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Wymiary:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 A B D F G H J K L M N O P Q R T U V Z X Y 
EBA 19 1040 676,5 800 250 40 460 50 50 750 360 233,5 250 193 130 - 300 - 160 235,5 765 39,5 

EBA 26 1040 676,5 800 250 40 460 50 50 750 360 233,5 250 193 130 - 300 - 160 235,5 765 39,5 

EBA 32 1040 676,5 820 250 40 510 50 50 750 410 233,5 250 193 130 - 325 - 185 235,5 765 39,5 

EBA 41 1040 676,5 820 250 40 570 50 50 750 470 233,5 250 193 130 0 230 140 200 235,5 765 39,5 

EBA 50 1040 676,5 840 250 40 700 50 50 750 600 233,5 250 193 130 0 295 140 405 235,5 765 39,5 

EBA 64 1120 676,5 840 330 40 825 50 50 750 725 233,5 250 193 135 58 240 217 365 315,5 765 39,5 

EBA 86 1120 676,5 840 330 40 1120 50 50 750 1020 233,5 250 193 107 77 434 211 430 315,5 765 39,5 

	

Spaliny 

Powietrze 

Gaz 

Spaliny 

Powietrze 

Gaz 
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1.4 Specyfikacja nagrzewnic typu EBC modele 19-86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	

 
	

Dane techniczne: 
	

 

 

Model EBC 19 EBC 26 EBC 32 EBC 41 EBC 50 EBC 64 EBC 86 
Moc cieplna kW 21.0 28.0 34.5 45.0 55.0 71.0 95.0 
Moc użytkowa kW 18.9 25.2 31.5 40.5 49.5 63.9 85.5 
Sprawność % 90 90 90 90 90 90 90 
Liczba wentylatorów 1 1 1 1 1 1 2 

Wyd. pow. przy 15 °C 
Wyd. pow. przy 50 °C m3/h 1450 

1625 
2050 
2250 

2900 
3250 

4000 
4400 

4900 
5400 

5800 
6400 

8000 
8800 

Zasięg wydmuchu m 12 16 23 26 28 30 35 

∆T powietrza °C 40 36 32 30 30 32 32 
Statyczne ciśnienie operacyjne mm3 10 10 10 10 10 10 10 

Zużycie gazu 15 °C 
GZ 50    20 mbar 
GZ 41,5 25 mbar 
LPG 

m3/h 
m3/h  
kg/h 

2.22 
2.46 
1.64 

2.96 
3.29 
2.18 

3.70 
4.11 
2.73 

4.76 
5.28 
3.51 

5.82 
6.43 
4.30 

7.40 
8.22 
5.46 

10.00 
11.10 
7.40 

Średnica przyłącza gazowego Ø 1/2" 3/4" 

Średnica wylotu spalin mm 
80/125 80/125 80/125 

100 130 130 130 
Średnica wlotu powietrza mm 100 130 130 130 
Zasilanie elektryczne Jedna faza 230 V AC IP42 
Pobór mocy W 600 600 750 1100 1470 2200 2200 
Waga kg 97 97 105 120 147 170 215 
Poziom hałasu dB (A) 43 46 49 51 52 53 55 

Nagrzewnica ECOair typu EBC (z wentylatorem 
odśrodkowym) jest urządzeniem przeznaczonym 
do zabudowy wewnątrz pomieszczeń.  
Wyposażona w wysokiej wydajności cichy wentylator 
odśrodkowy z podwójnym wlotem. Nagrzewnica 
wyposażona jest w odpowiednie połączenia kołnierzowe 
do połączeń z kanałami powietrza. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu powietrze jest transportowane tam, gdzie 
jest potrzebne dla danej strefy grzewczej. W standardzie 
jest obudowa wentylatora z kratką na wlocie 
powracającego powietrza. 
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Wymiary: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 A B D E F G H J K L M N O P Q R T U V Z X Y 

EBC 19 1040 676 449 1125 250 40 460 50 50 750 360 233 250 193 130 - 300 - 160 235 765 39,5 

EBC 26 1040 676 449 1125 250 40 460 50 50 750 360 233 250 193 130 - 300 - 160 235 765 39,5 

EBC 32 1040 676 499 1275 250 40 510 50 50 750 410 233 250 193 130 - 325 - 185 235 765 39,5 

EBC 41 1040 676 599 1275 250 40 570 50 50 750 470 233 250 193 130 0 230 140 200 235 765 39,5 

EBC 50 1040 676 599 1275 250 40 700 50 50 750 600 233 250 193 130 0 295 140 405 235 765 39,5 

EBC 64 1120 676 599 1275 330 40 825 50 50 750 725 233 250 193 135 58 240 217 365 315 765 39,5 

EBC 86 1120 676 599 1275 330 40 1120 50 50 750 1020 233 250 193 107 77 434 211 430 315 765 39,5 

Spaliny 

Powietrze 

Gaz 

Spaliny 

Powietrze 

Gaz 
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1.5 Specyfikacja nagrzewnic typu EBV modele 19-86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne: 
 
 
 
 
	

Dane techniczne: 
	

Model EBV 19 EBV 26 EBV 32 EBV 41 EBV 50 EBV 64 EBV 86 
Moc cieplna kW 21.0 28.0 34.5 45.0 55.0 71.0 95.0 
Moc użytkowa kW 18.9 25.2 31.5 40.5 49.5 63.9 85.5 
Sprawność % 90 90 90 90 90 90 90 
Liczba wentylatorów 1 1 1 1 1 1 2 

Wyd. pow. przy 15 °C 
Wyd. pow. przy 50 °C m3/h 1450 

1625 
2050 
2250 

2900 
3250 

4000 
4400 

4900 
5400 

5800 
6400 

8000 
8800 

Zasięg wydmuchu m 12 16 23 26 28 30 35 

∆T powietrza °C 40 36 32 30 30 32 32 

Statyczne ciśnienie operacyjne mm3 10 10 10 10 10 10 10 

Zużycie gazu 15 °C 
GZ 50    20 mbar 
GZ 41,5 25 mbar 
LPG 

m3/h 
m3/h  
kg/h 

2.22 
2.46 
1.64 

2.96 
3.29 
2.18 

3.70 
4.11 
2.73 

4.76 
5.28 
3.51 

5.82 
6.43 
4.30 

7.40 
8.22 
5.46 

10.00 
11.10 
7.40 

Średnica przyłącza gazowego Ø 1/2" 3/4" 

Średnica wylotu spalin mm 
80/125 80/125 80/125 

100 130 130 130 
Średnica wlotu powietrza mm 100 130 130 130 
Zasilanie elektryczne Jedna faza 230 V AC IP42 
Pobór mocy W 600 600 750 1100 1470 2200 2200 
Waga kg 97 97 105 120 147 170 215 
Poziom hałasu dB (A) 43 46 49 51 52 53 55 

Nagrzewnica ECOair typu EBV jest przeznaczona do 
zabudowy zewnętrznej. W standardzie model 
wyposażony jest w uszczelniony zestaw wlot/wylot 
wraz z wysokiej wydajności cichym wentylatorem 
odśrodkowym z podwójnym wlotem. Wyposażona    
w odpowiednie połączenia kołnierzowe do połączeń    
z kanałami powietrza, co ma znaczenie w momencie, 
kiedy ciepło przechodzi przez zewnętrzne ściany 
ogrzewanego obiektu. Powietrze jest transportowane 
tam, gdzie jest aktualnie potrzebne dla danej strefy 
grzewczej. W standardzie znajduje się obudowa 
wentylatora z kratką na wlocie dla powracającego 
powietrza. 
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Wymiary: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

	

 
 
 
	

	

	

 
 

 A B D F G H J K L M N O P Z X Y 

EBV 19-26 1040 676 800 250 40 500 50 100 750 360 233 250 193 235 765 39.5 

EBV 32 1040 676 820 250 40 550 50 100 750 410 233 250 193 235 765 39.5 

EBV 41 1040 676 820 250 40 610 50 100 750 470 233 250 193 235 765 39.5 

EBV 50 1040 676 840 250 40 740 50 100 750 600 233 250 193 235 765 39.5 

EBV 64 1120 676 840 330 40 865 50 100 750 725 233 250 193 315 765 39.5 

EBV 86 1120 676 840 330 40 1170 50 100 750 1020 233 250 193 315 765 39.5 

Spaliny 

Powietrze 

Gaz 
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1.6 Schemat elektryczny nagrzewnic typu EBA 

 
 
Przy modelach EBA 86 występują 2 wentylatory chłodzące (V1)  
 
 
 

 

 

 
Legenda: 

EGV - cylindryczny zawór gazu 
V1 - wentylator dostarczający powietrze 
MVE - wentylator wyciągowy spalin 
SI - sonda jonizacyjna 
FAN - termostat wentylatora 
Reset - reset palnika 
EA - elektroda zapłonowa 
SICUR - termostat bezpieczeństwa z ręcznym resetem 
E/I - przełącznik na chłodzenie/ogrzewanie 
CC - jednostka kontroli zapłonu 
LIMIT - termostat kontrolny lub ograniczający 
TA - termostat lub sterownik z programatorem 
RFP - panel elektroniczny 
PA - ciśnieniowy przełącznik palnika powietrza 

 
 

 

Uwaga: 

Wciśnij przycisk tylko raz dla zresetowania urządzenia (nie naciskaj przycisku dłużej niż 5 sekund)	
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1.7 Schemat elektryczny nagrzewnic typu EBC, EBV modele 19-50 
 

 
 
 
 
 

 

Legenda: 

V1 – wentylator 
FAN – termostat wentylatora 
MVE – wentylator wyciągowy spalin 
EGV – cylindryczny zawór gazu 
SICUR – termostat bezpieczeństwa z ręcznym resetem 
Reset – reset palnika 
SI – sonda jonizacyjna 
LIMIT – termostat kontrolny lub ograniczający 
E/I – przełącznik chłodzenie/ogrzewanie 
EA – elektroda zapłonowa 
PA – ciśnieniowy przełącznik palnika powietrza 
Km – przekaźnik mocy 
CC – panel kontrolny 
REP – panel elektroniczny 
	

 

Uwaga: 

Wciśnij przycisk tylko raz dla zresetowania urządzenia (nie naciskaj przycisku dłużej niż 5 sekund)	
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1.8 Schemat elektryczny nagrzewnic typu EBC, EBV modele 64 
 

 
Legenda: 

V1 – wentylator 
FAN – termostat wentylatora 
MVE – wentylator wyciągowy spalin 
EGV – cylindryczny zawór gazu 
SICUR – termostat bezpieczeństwa z ręcznym  resetem 
Reset – reset palnika 
SI – sonda jonizacyjna 
LIMIT – termostat kontrolny lub ograniczający 
E/I – przełącznik chłodzenie/ogrzewanie 
EA – elektroda zapłonowa 
PA – ciśnieniowy przełącznik palnika powietrza 
Km – przekaźnik mocy 
CC – panel kontrolny 
REP – panel elektroniczny 

Uwaga: 

Wciśnij przycisk tylko raz dla zresetowania urządzenia 
(nie naciskaj przycisku dłużej niż 5 sekund)	
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1.9 Schemat elektryczny nagrzewnic typu EBC, EBV modele 86 
 

 

 
 
 
 

Legenda: 

MVE - wentylator wyciągu spalin 
V1,V2 - wentylator 
Reset - reset palnika 
EGV - cylindryczny zawór gazu 
FAN - termostat wentylatora 
RFP - panel elektroniczny 
SI - sonda jonizacyjna 
SICUR - termostat bezpieczeństwa z ręcznym resetem  
Km - przekaźnik mocy 
EA - elektroda zapłonowa 
LIMIT - termostat kontrolny lub ograniczający  
CC - panel kontrolny 
PA - ciśnieniowy przełącznik palnika powietrza  

Uwaga: 

Wciśnij przycisk tylko raz dla zresetowania urządzenia (nie naciskaj przycisku dłużej niż 5 sekund)	
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1.10 Schematy elektryczne termostatu i termostatu programowalnego 

 

 

Legenda: 

SD – skrzynka rozdzielcza 
IG – przełącznik główny 
 

Uwaga: nie wolno zamieniać przewodu zerowego z innym. Jeżeli nie ma przewodu zerowego należy 
zastosować transformator izolacyjny. 

 

1.11 Schemat podłączenia nagrzewnic z termostatem 

Do termostatu i termostatu programowalnego można podłączyć maksymalnie 12 urządzeń. 

Schemat przedstawia podłączenie 4 urządzeń do termostatu: 

 

Uwaga: nie wolno zamieniać przewodu zerowego z innym. Jeżeli nie ma przewodu zerowego należy zastosować 
transformator izolacyjny. 

Podłączenie termostatu: Podłączenie termostatu programowalnego: 

Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. 

Sterownik musi być podłączony zgodnie ze schematem. 
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1.12 Schemat podłączenia nagrzewnic z termostatem programowalnym 

Termostat pozwala na sterowanie pracą maksymalnie 12 urządzeniami w tym samym czasie. Termostat 
pozwala na funkncjowanie nagrzewnicy w okresie letnim w trybie wentylacji. 

Poniższy schemat przestawia podłączenie termostatu programowalnego z czterema nagrzewnicami: 

 

Legenda: 

T1 – termostat       IG –przełącznik główny 
S1 – przełącznik trybu lato/zima     R1– reset   
SB –lampa 
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1.13 Termostat 

Termostat jest niezbędny do pracy nagrzewnicy. Zamiennie można stosować termostat programowalny. 

Funkcje urządzenia: 

1. Włączanie i wyłącznie.  
2. Ustawianie temperatury w pomieszczeniu. 
3. Resetowanie nagrzewnicy. 
 
Uwaga: należy uważać, aby urządzenie było podłączone dokładnie tak, jak w schemacie. Należy upewnić 
się, że przewody fazowy/neutralny są prawidłowo podłączone, gdyż nagrzewnica i sterownik mogą ulec 
uszkodzeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
UWAGA! Termostat musi być usytuowany w odległości ok. 1,5 m nad podłogą, z dala od przeciągów 
i gdzie nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła (np. światła 
słonecznego lub ciepłego powietrza generowanego przez nagrzewnice). W miarę możliwości nie należy 
montować go na ścianach zewnętrznych.  
 
 

 

Dane techniczne 
 

Zasilanie:           230 V ± 10%, 50 Hz 
Zakres regulacji:   6 - 30 °C 
Zakres temperatur: 0 °C - + 50 °C 
IP:        IP20 
Kolor:                  Biały 
Wymiary: 75x75x34 mm 
Waga: 95 g 
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  (1) 

(2) 

(3) 

1.14 Termostat programowalny 

Termostat programowalny posiada następujące funkcje: programator tygodniowy, przełącznik trybu 
lato/zima, resetowanie. Termostat pozwala na sterowanie jednocześnie maksymalnie 12 urządzeniami. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Funkcje termostatu: 

• Przełącznik I/0/II (1) 

a) I: Ogrzewanie (tryb zimowy) 

b) 0: Wyłączenie 

c) II: Wentylacja (tryb letni) 

• Resetowanie (2) 

• Programowalny tygodniowy termostat (3) 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

19	
	

Gazowa nagrzewnica EBA, EBC, EBV 

	

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	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legenda: 
 

1. Baterie. 
2. Regulacja temperatury nocnej (6-20 °C). 
3. Regulacja temperatury dziennej (6-35 °C). 
4. Wyświetlacz. 
5. Pokrywa. 
6. Wybór trybu dziennego. 
7. Wybór trybu nocnego. 
8. Ustawienie dnia tygodnia. 
9. Ustawienie godziny. 
10. Ustawienie minuty. 
11. Reset. 
12. Potwierdzenie wyboru. 

 

1.15 Rodzaje paliwa 

• GZ-50 – gaz ziemny(20 mbar) 

• GZ-41,5 – gaz ziemny (29 mbar) 

• G31 - propan (37 mbar) 

 

 

 

	
	

4	

1	

2	

3	

5	

		8									9								10						11						12															

		3										6										7									2																										

Nagrzewnice są fabrycznie przystosowane do pracy z jednym 
z wymienionych paliw. 

Aby przekonwertować urządzenie z jednego rodzaju gazu 
na inny, skontaktuj się z jednym z autoryzowanych centrów 
serwisowych. 
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1.16 Uchwyty montażowe 
 
Dostępne są cztery rodzaje uchwytów montażowych dla nagrzewnic ECOair serii EB. 
 

Uchwyty nieruchome dla nagrzewnic ECOair typu EBA 19-50 (nagrzewnice zawieszane są bezpośrednio 
przy ścianie) 
 
 
 
 

 

 
 
Uchwyty nieruchome dla nagrzewnic ECOair typu EBC 64-86 (nagrzewnice montowane na półkach)  
 
 
 
 
 

 

 
 
Uchwyty obrotowe dla nagrzewnic ECOair typu EBA 19-50 (nagrzewnice zawieszane bezpośrednio przy 
ścianie) 

 
Uchwyty nieruchome dla nagrzewnic ECOair typu EBC 19-86 oraz EBV do zabudowy zewnętrznej 
(nagrzewnice montowane na półkach) 
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Użytkowanie 
	

2.1 Uwagi dla użytkowników 
Niniejsza instrukcja jest ważną i integralną częścią urządzenia, która musi być przekazana Użytkownikowi.  

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami zawartymi w tym dokumencie, które 
są niezbędne dla poprawnego montażu, instalacji oraz bezpiecznego użytkowania naszych urządzeń. 

Prosimy zachować instrukcję. 
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 
produktu oraz stanowić niebezpieczeństwo dla otoczenia.  

W przypadku kiedy urządzenie przestanie działać lub wystąpi usterka, zaleca się wyłączyć nagrzewnicę 
i powstrzymać się od samodzielnych prób naprawy. 

W razie awarii należy zwrócić się do specjalnie wykwalifikowanego Personelu lub Serwisu. 
Dokonywania wszelkich napraw nagrzewnic zaleca się w autoryzowanych przez Producenta punktach 
serwisowych przy użyciu tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych lub zapasowych. 
Nie przestrzeganie niniejszej instrukcji może wpłynąć niekorzystnie na bezpieczeństwo eksploatacji 
urządzenia. 
Dokonywanie okresowych przeglądów zaleca się wyłącznie przez wykwalifikowany Serwis, zgodnie            
z zaleceniami Producenta po to, aby osiągnąć jak największą wydajność podczas prawidłowej eksploatacji 
systemu. 

Jeżeli Klient nie decyduje się na korzystanie z urządzenia, należy zabezpieczyć wszystkie jego części, które 
mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia. 

W przypadku dalszej odsprzedaży, przekazania urządzenia innemu Użytkownikowi lub też przeniesienia       
i zainstalowania w innym miejscu, należy zawsze mieć pewność, że instrukcja jest przy urządzeniu, aby 
nowy Użytkownik lub Instalator mógł się z nią zapoznać.  
Przy ewentualnej zmianie Właściciela, urządzenie należy dostarczyć wraz z instrukcją i książką 
gwarancyjną. Karta gwarancyjna powinna być właściwie wypełniona przez Serwisanta-Instalatora. 

Należy używać tylko oryginalnych części zapasowych lub zamiennych autoryzowanych przez Producenta. 
Urządzenie może być wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów, do których zostało przeznaczone. 

Użycie produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem jest niewłaściwe i może stanowić niebezpieczeństwo 
dla otoczenia. 

Producent nie bierze odpowiedzialności za wszelkie zniszczenia spowodowane niewłaściwą instalacją bądź 
użyciem urządzenia lub postępowanie niezgodnie z instrukcją użytkowania dostarczoną przez Producenta.  
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2.2 Czyszczenie 
Utrzymanie i eksploatacja urządzenia zgodnie z instrukcją, zapewnia gwarancję długiej żywotności                
i bezawaryjnej pracy nagrzewnicy. Dlatego zalecane jest dokonywanie w regularnych odstępach czasu 
następujących operacji: 

• obudowę urządzenia należy czyścić miękką ściereczką, przetrzeć nagrzewnicę tam, gdzie jest 
to potrzebne – w taki sposób, aby nie uszkodzić lakieru na metalu, 

• czyszczenie filtrów: w przypadku kiedy używany jest kanałowy system oferowanych filtrów to muszą 
one być sprawdzane dokładnie w regularnych odstępach czasu. Jeśli, któryś z tych filtrów jest bardzo 
brudny, przepływ powietrza zostanie ograniczony, co może skutkować przegrzaniem wymiennika ciepła, 
prowadząc tym samym do nieprawidłowego działania lub usterki termostatu bezpieczeństwa. 

 
2.3 Konserwacja 
Dla bezpiecznego i efektywnego użycia nagrzewnicy niezbędnym jest dokonywanie przeglądów 
montażowych instalacji w regularnych odstępach czasu. Przeglądy te dokonywane są przez autoryzowane 
centra obsługi Klienta prawie zawsze w rocznych odstępach czasu. Autoryzowany przez Producenta Serwis 
posiada wszelkie techniczne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania prac konserwacyjnych naszych 
produktów, jednocześnie oferuje potrzebne oryginalne części zapasowe lub zamienne.  

 
2.4 Uruchomienie: tryb zimowy (ogrzewanie) 
1. Nastaw termostat na maksymalną wartość temperatury.  
2. Otwórz kurek gazu, aby umożliwić regularny przepływ gazu do zaworu. 
3. Uruchom zasilanie urządzenia przy użyciu głównego przełącznika. 
4. Na tym etapie rozpoczyna się oczyszczanie komory spalania, pojawia się płomień i zawór gazowy zostaje 

otwarty dla zapłonu. 
5. W momencie, kiedy palnik zaczyna działać, czujnik płomienia automatycznie wyłącza zapłon płomienia. 

Jeżeli w systemie zasilania gazem znajduje się powietrze, palnik nie zaświeci się i urządzenie zostanie 
zablokowane. W takim przypadku, należy przycisnąć przycisk reset, zaczekać ok. 30 sekund i powtórzyć 
procedurę do momentu, kiedy nastąpi normalny zapłon. W momencie kiedy palnik świeci się przez kilka 
minut termostat wentylatora uruchamia jego start.  

6. Ustawić żądaną temperaturę na termostacie. Kiedy pomieszczenie osiąga zadaną temperaturę, palnik 
przestaje pracować, a po kilku minutach przestaje pracować również wentylator. Kiedy temperatura 
pomieszczenia spada poniżej ustawionej na termostacie wartości, cały cykl jest powtarzany 
automatycznie.  

 
2.5 Uruchomienie: tryb letni (wentylacja/chłodzenie) 
1. Zamknij kurek odcinający gaz. 
2. Ustaw przełącznik lato/zima na ustawienia letnie. Pozostaw ustawienia sterownika w trybie OFF/WYŁ. 

lub na najniższych możliwych ustawieniach. 
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2.6 Tryb OFF/WYŁ. 

• Dla krótkich okresów przerwy (np.: w ciągu nocy) - ustaw termostat na minimalne wartości. 
• Dla dłuższych okresów przerwy (np.: sezonowo) - ustaw główny przełącznik na OFF/WYŁ. i zamknij 

zawór gazu. 
 
 

OSTRZEŻENIE!!! 

Kiedy tylko urządzenie zostaje odłączone od zasilania, wentylator kontynuuje pracę przez kilka minut 
po tym jak palnik zostaje wyłączony. 

Postępowanie niezgodne z podanymi wytycznymi może spowodować przegrzanie wymiennika ciepła 
co powoduje jego zniszczenie.  
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2.7 Diody ostrzegawcze 
	

 

 

Nagrzewnica posiada następujące urządzenia zabezpieczające: 

• reset bezpieczeństwa, który uruchamia się, gdy temperatura powietrza osiągnie 100 °C, można 
go zresetować przyciskiem (4), 

• alarmową diodę braku płomienia (1), 
• czujnik ciśnienia powietrza do regulacji spalania (3), 
• urządzenie kontroli płomienia (7), można zresetować za pośrednictwem panelu na nagrzewnicy (2) 

lub za pomocą sterownika, 
• bezpiecznik 6,3 A (8), 
• termostat wentylatora do włączania wentylatora wydmuchu powietrza (5), 
• termostat (6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)	

(2)	

(8)	

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 
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Instalacja 
	

3.1 Uwagi dla Użytkowników 
  
Niniejsza instrukcja jest ważną, integralną częścią urządzenia, która musi zostać przekazana 
Użytkownikowi.  

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami zawartymi w tym dokumencie, które 
są niezbędne dla poprawnego montażu, instalacji oraz bezpiecznego użytkowania naszych urządzeń. 

Prosimy zachować instrukcję. 
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 
produktu oraz stanowić niebezpieczeństwo dla otoczenia.  

W przypadku kiedy urządzenie przestanie działać lub wystąpi usterka, zaleca się wyłączyć nagrzewnicę 
i powstrzymać się od samodzielnych prób naprawy. 

W razie awarii należy zwrócić się do specjalnie wykwalifikowanego Personelu lub Serwisu. 
Dokonywania wszelkich napraw nagrzewnicy zaleca się w autoryzowanych przez Producenta Punktach 
Serwisowych, przy użyciu tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych lub zapasowych. 
Nie przestrzeganie instrukcji może wpłynąć niekorzystnie na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia. 

Dokonywanie okresowych przeglądów zaleca się wyłącznie przez wykwalifikowanych Pracowników, 
zgodnie z zaleceniami Producenta po to, aby osiągnąć jak największą wydajność podczas prawidłowej 
eksploatacji urządzenia. 
Jeżeli Klient nie decyduje się na korzystanie z urządzenia, należy zabezpieczyć wszystkie jego części, które 
mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia. 
W przypadku dalszej odsprzedaży, przekazania urządzenia innemu Użytkownikowi lub też przeniesienia       
i zainstalowania go w innym miejscu, należy zawsze mieć pewność, że instrukcja jest przy nagrzewnicy tak, 
aby nowy Użytkownik lub Instalator mógł się z nią zapoznać.  
Przy ewentualnej zmianie Właściciela należy dostarczyć urządzenie wraz z instrukcją i książkę 
gwarancyjną. Karta gwarancyjna powinna być właściwie wypełniona przez Serwisanta-Instalatora. 
Należy używać tylko oryginalnych części zapasowych lub zamiennych autoryzowanych przez Producenta. 

Urządzenie może być wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów, do których zostało przeznaczone. 
Użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem jest niewłaściwe i może stanowić niebezpieczeństwo dla 
otoczenia. 
Producent nie bierze odpowiedzialności za wszelkie zniszczenia spowodowane niewłaściwą instalacją bądź 
użyciem urządzenia lub postępowaniem niezgodnie z instrukcją użytkowania dostarczoną przez Producenta.  
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3.2 Odległości instalacyjne 
Aby osiągnąć właściwą i bezpieczną pracę urządzenia należy przestrzegać następujących wymagań 
dotyczących odległości instalacyjnych: 

• zachowaj minimalną odległość 200 mm za nagrzewnicą po stronie wentylatora, 
• zachowaj potrzebną przestrzeń dla możliwości otwarcia drzwi do palnika, 
• nagrzewnica musi być montowana przy minimalnej odległości 200 mm od sufitu i 200 mm od posadzki, 
• żaden przedmiot nie może być umieszczony w odległości mniejszej niż 200 mm od nagrzewnicy. 
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3.3 Rozmieszczenie kilku nagrzewnic w jednym pomieszczeniu 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

W pomieszczeniach z wieloma 
zainstalowanymi nagrzewnicami 
najlepiej ustawić je tak, aby wyloty 
powietrza były skierowane             
w przeciwnych kierunkach. 

Aby zapobiec prądom ciepłego 
powietrza na środku pomieszczenia, 
przepływ powietrza może być 
rozprowadzany wzdłuż ścian.	

Jeśli istnieją wewnętrzne drzwi lub drzwi 
wejściowe ważne jest, aby nagrzewnica była 
skierowana w kierunku potencjalnego otwarcia 
tworząc barierę cieplną.	
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3.4 Uchwyty montażowe 
 
Procedury instalacyjne dla wszystkich typów nagrzewnic. 

 

3.4.1 Standardowy uchwyt dla nagrzewnic EBA modele 19-50 

Montaż nagrzewnicy powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany Personel. 

Aby wykonać instalację poprawnie zalecamy przestrzegać następujących wskazówek: 

• wybierz ścianę, na której będzie zamontowana nagrzewnica. Użyj kotew mocujących, które wytrzymają 
obciążenie. Jeżeli standardowe kołki wydają się niewystarczające użyj inne. Jeżeli kołki nie są 
wystarczające, zalecamy użycie dwóch grubych stalowych płytek wzmacniających zamontowanych po 
przeciwnej stronie muru. Powinny być one przymocowane do uchwytów montażowych za pomocą 
gwintowanego pręta, 

• wywierć wymagane otwory w ścianie, 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
	

	

• skręć wsporniki używając śrub zgodnie z rysunkiem, 

• zamontuj dwie części wsporników do ściany, 

• podnieś nagrzewnicę tak, aby nie zagrażała innym ludziom, 

• umieść nagrzewnicę na wspornikach, 

• przykręć urządzenie upewniając się, że wszystkie śruby są dokładnie dokręcone, 

• wypoziomuj nagrzewnicę. 
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Montaż wsporników 

 

 

Dostarczone elementy mocujące 

A. Kotwy mocujące M8 - Ø14 (4 sztuki). 
B. Podkładki ocynkowane M8 (4 sztuki). 

C. Śruby M10x70 8.8 z łbem sześciokątnym, pół gwintowane, ocynkowane (6 sztuk). 
D. Podkładka M10 samoblokująca ocynkowana (6 sztuk). 

E. Śruba M8x30 4.8 z łbem sześciokątnym (4 sztuki). 
F. Śruba 110 mm (2 sztuki). 

G. Śruba M10x30 4.8 z łbem sześciokątnym (2 sztuki). 
H. Podkładka D9x24x2 ocynkowana (4 sztuki). 
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3.4.2 Standardowy uchwyt dla nagrzewnic EBA, modele 64-86 
 

Montaż nagrzewnicy powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany Personel. 

Aby wykonać instalację poprawnie zalecamy przestrzegać następujących wskazówek: 

• wybierz ścianę, na której będzie zamontowana nagrzewnica, 

• wywierć odpowiednie otwory w ścianie, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• wywierć dwa otwory Ø10 L = grubości muru plus 50 mm na pręty gwintowane, 

• zamontuj pionowe profile uchwytów do ściany, umieść płytki wzmacniające po drugiej stronie muru i dokręć śruby 
M10, 
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• użyj odpowiednich śrub i wkrętów do połączenia poziomych i ukośnych wsporników. Następnie 
zamontuj wsporniki do przymocowanych wcześniej do ściany elementów, 

 

• umieść nagrzewnicę na wspornikach, 

• przykręć urządzenie upewniając się, że wszystkie śruby są dokładnie dokręcone, 

• wypoziomuj nagrzewnicę. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulacja 
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Montaż wsporników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostarczone elementy mocujące 

A. Pręty gwintowane M10 ocynkowane, długości 1 metr (2 sztuki). 
B. Podkładka M10 (40 sztuk). 

C. Śruby z łbem sześciokątnym M10x25 8.8, ocynkowane (16 sztuk). 
D. Nakrętka M10 (32 sztuki). 

E. Śruby z łbem sześciokątnym M8x30 4,8 (4 sztuki). 
F. Podkładki D9x24x2 (4 sztuki). 
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3.4.3 Uchwyt uchylny dla nagrzewnic EBC i EBV modele 19-50 

Montaż nagrzewnicy powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany Personel. 

Aby wykonać instalację poprawnie zalecamy przestrzegać następujących wskazówek: 

• wybierz ścianę, na której będzie zamontowana nagrzewnica. Użyj kotw mocujących, które wytrzymają 
obciążenie. Jeżeli standardowe kołki wydają się niewystarczające użyj inne. Jeżeli kołki nie 
są wystarczające zalecamy użycie dwóch grubych stalowych płytek wzmacniających zamontowanych 
po przeciwnej stronie muru. Powinny być one przymocowane do uchwytów montażowych za pomocą 
gwintowanego pręta, 

• wywierć odpowiednie otwory w ścianie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• skręć wsporniki używając dostarczonych śrub zgodnie z rysunkiem, 

• przymocuj uchwyt do ściany, 

• podnieś nagrzewnicę tak, aby nie zagrażała innym ludziom, 

• umieść nagrzewnicę na wspornikach, 

• przykręć urządzenie upewniając się, że wszystkie śruby są dokładnie dokręcone, 

• wypoziomuj nagrzewnicę. 

 

 

 

 

32
0

N° 4 FORI Ø14 300



	

34	
	

Gazowa nagrzewnica EBA, EBC, EBV 

	

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	
	

Montaż wsporników 

 

Dostarczone elementy mocujące 

A. Pręty gwintowane M10, ocynkowane, 1 metr (2 sztuki). 

B. Podkładka M10 (40 sztuk). 
C. Śruby z łbem sześciokątnym M10x25 8.8, ocynkowane (16 sztuk). 

D. Nakrętka M10 (32 sztuki). 
E. M8x30 4,8 śruby z łbem sześciokątnym (4 sztuki). 

F. D9x24x2 podkładki (4 sztuki). 
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3.4.4 Standardowy uchwyt dla nagrzewnic EBC i EBV modele 64-86 

Montaż nagrzewnicy powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany Personel. 

Aby wykonać instalację poprawnie zalecamy przestrzegać następujących wskazówek: 

• wybierz ścianę, na której będzie zamontowana nagrzewnica, 

• wywierć wymagane otwory w ścianie, 
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• wywierć dwa otwory Ø10 L = grubość muru + 50 mm na pręty gwintowane, 

• zamontuj pionowe profile uchwytów do ściany. Umieść płytki wzmacniające po drugiej stronie muru 
i dokręć śruby M10, 

 

 

• użyj odpowiednich śrub i nakrętek do połączenia poziomego i skośnego profilu razem. Następnie 
przykręcić całość do profili pionowych wcześniej zamocowanych do ściany, 
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• podnieś nagrzewnicę tak, aby nie zagrażała innym ludziom, 

• umieść nagrzewnicę na wspornikach, 

• przykręć urządzenie upewniając się, że wszystkie śruby są dokładnie dokręcone, 

• wypoziomuj nagrzewnicę. 
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3.5 Podłączenie przewodu doprowadzającego powietrze i wylotu spalin 

 
3.5.1 Podłączenie koncentryczne ścienne dla nagrzewnic EBA/EBC 19-32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Odległość A, wskazana na rysunku, powinna znajdować się w zakresie od 200 do 350 mm. Odległość B - to 
zestawienie odległości przy instalacji z zamocowanym wspornikiem wynosząca 820 mm. 
Przyłącze wlotu i wylotu spalin może być skrócone, wydłużone lub odchylone poprzez dodatki, takie jak 
kolana koncentryczne, łączniki rurowe 45° lub 90° oraz proste, koncentryczne wydłużenia długości 
przewodu 500 lub 1000 mm. 
 
OSTRZEŻENIE: złącza pomiędzy rurami muszą być sztywne i hermetycznie szczelne. Całkowita długość 
układu nie może przekraczać 6 metrów. Dla każdego kolanka (łącznika rurowego) 45° lub 90° - należy 
pamiętać, że równoważna długość wynosi odpowiednio 0,5 m i 1,0 metr.  

	

Połączenie wlotu powietrza oraz wylotu spalin 
jest zamkniętym obiegiem w wersji 
koncentrycznej z poziomym odprowadzeniem 
spalin na zewnątrz obiektu, który jest 
ogrzewany. 

Średnica przyłącza wynosi 80/125, złącze 
biegnie koncentrycznie prosto od czopucha 
nagrzewnicy. 

Zestaw na rysunku zawiera: 

- rurę współosiową wraz z nasadką 
osłony chroniącej przed czynnikami 
zewnętrznymi (1), 

- dwie nakładki (2), aby zapewnić 
wystarczające zasłonięcie wykończenia 
otworów w ścianie. 
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Połączenie wlotu powietrza oraz wylotu spalin jest 
zamkniętym obiegiem w wersji koncentrycznej         
z pionowym kanałem spalinowym, prowadzącym 
na zewnątrz ogrzewanego obszaru do otworu 
wylotowego znajdującego się powyżej dachu. 
Średnica rur wynosi 80/125, złącze biegnie 
koncentrycznie prosto od czopucha nagrzewnicy. 

Zestaw na rysunku zawiera: 
- współosiowe kolanko (łącznik rurowy)(2), 
- prosty, współosiowy odcinek rurowy (1), 
- wylot dachowy oraz terminal wydmuchu, 
- warstwa ochronna (5) dla pokrycia otworów 

zrobionych w dachu, aby utrzymać 
wodoszczelność instalacji. 

3.5.2 Podłączenie koncentryczne dachowe dla nagrzewnic EBA/EBC 19-32  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
	

	

	

	

Odległość A musi wynosić co najmniej 250 mm. Odległość B jaką można osiągnąć wynosi 1.195 mm. 
Przyłącze wlotu powietrza do spalania i wylotu spalin może być skrócone, wydłużone lub odchylone dzięki 
dodatkom, takim jak koncentryczne kolanka (łączniki rurowe) oraz proste, koncentryczne wydłużenia 
długości 500 lub 1.000 mm. 
 
Uwaga: złącza pomiędzy rurami muszą być sztywne i hermetycznie szczelne. Całkowita długość układu nie 
może przekraczać 8 metrów. Dla każdego kolanka (łącznika rurowego) 45° lub 90° - należy pamiętać, 
że równoważna długość wynosi odpowiednio 0,5 i 1,0 metra.  

	



	

41	
	

Gazowa nagrzewnica EBA, EBC, EBV 

	

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	
	

Ten rodzaj podłączenia obejmuje pionowy kanał 
spalinowy biegnący przez dach, gdzie powietrze 
jest pobierane bezpośrednio z pomieszczenia.       
W tym przypadku układ spalania nie jest 
odizolowany w szczelny sposób od ogrzewanego 
obszaru – szczelny jest tylko wylot spalin. 
Średnica rury wylotowej wynosi 80 mm.  
Zestaw na rysunku zawiera: 
- trójnik (2), 
- prosty odcinek rurowy długości 1 metra (1), 
- dachowy terminal wydmuchu (3), 
- warstwa ochronna (5) dla pokrycia otworów 

zrobionych w dachu, aby utrzymać 
wodoszczelność instalacji. 
 

Wylot spalin musi być co najmniej tak wysoki jak 
kalenica dachu. 

3.5.3 Podłączenie wylotu spalin dla nagrzewnic EBA/EBC modele 19-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

 
Odległość B wynosi 2.150 mm, a przewód spalinowy może być wydłużany lub odchylany dzięki dodatkom, 
takim jak kolanka (łączniki rurowe) oraz proste wydłużenia długości 500 lub 1.000 mm. 
Niezbędnym jest zagwarantowanie wystarczającego dopływu powietrza. Wymagana ilość dostarczanego 
powietrza na każdą nagrzewnicę wynosi co najmniej 100 m3/h. 
 
Uwaga: przekroje rur spalinowych muszą być co najmniej tych samych rozmiarów co średnica gniazda 
nagrzewnicy. Kanał spalinowy musi być pionowy lub pod kątem nie większym niż 45°. Rura 
odprowadzenia spalin musi posiadać dwie ścianki jeśli układ na zewnątrz budynku jest dłuższy niż 2 metry.  
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Połączenie wlotu powietrza oraz wylotu spalin jest 
zamkniętym obiegiem w wersji koncentrycznej      
z poziomym odpływem na zewnątrz obszaru, który 
jest ogrzewany. Zestaw dla nagrzewnicy ECOair 
typu EB 41 - średnica 100/150 mm, natomiast dla 
EB 50, 64, 86 - średnica 130/200 mm.  
Ten rodzaj zestawu przedstawiony na rysunku 
zawiera: 
- dwie proste rury (3) długości 250 mm, 
- rurę współosiową (1) wraz z nasadką osłony 

chroniącej przed czynnikami zewnętrznymi 
na jednej i koncentryczną złączkę rurową 
na drugiej rurze (4), 

- dwie nakładki (2), aby zapewnić wystarczające 
zasłonięcie wykończenia otworów w ścianie. 

 

3.5.4 Podłączenie koncentryczne ścienne dla nagrzewnic EBA/EBC 41-86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zestawy te są skonstruowane do użycia przy ścianach grubości nie większej niż 270 mm i w odległości 
550 mm od punktu B. Droga ta może być skracana, wydłużana lub odpowiednio pochylona dzięki 
dodatkom, takim jak kolanka (łączniki rurowe) oraz proste wydłużenia długości 500 lub 1.000 mm. 
 

Uwaga: złącza pomiędzy rurami muszą być sztywne i hermetycznie szczelne. Całkowita długość układu nie 
może przekraczać 6 metrów. Dla każdego kolanka (łącznika rurowego) 45° lub 90° - należy pamiętać, 
że równoważna długość wynosi odpowiednio 0,5 i 1,0 metr.  
 
Jeżeli instalacja wymaga większych długości prosimy o kontakt z naszą Firmą. 
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3.5.5 Podłączenie koncentryczne dachowe dla nagrzewnic EBA/EBC 41-86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Przyłącze wlotu powietrza i wylotu spalin może być skrócone, wydłużone lub odchylone poprzez dodatki, 
takie jak koncentryczne kolanka (łączniki rurowe) oraz proste wydłużenia długości 500 lub 1.000 mm. 
	

Uwaga: złącza pomiędzy rurami muszą być sztywne i hermetycznie szczelne. Całkowita długość układu nie 
może przekraczać 8 metrów. Dla każdego kolanka (łącznika rurowego) 45° lub 90° - należy pamiętać, 
że równoważna długość wynosi odpowiednio 0,5 i 1,0 metr.  
 
Jeżeli instalacja wymaga większych długości prosimy o kontakt z naszą Firmą. 
 

	

Połączenie wlotu powietrza oraz wylotu spalin jest 
zamkniętym obiegiem w wersji koncentrycznej         
z pionowym kanałem spalinowym prowadzącym na 
zewnątrz ogrzewanego obszaru do otworu 
wylotowego znajdującego się powyżej dachu. 
Dla nagrzewnic ECOair typu EB 41 przyłącze 
kominowe posiada średnicę 100/150 mm i zawiera: 

- układ rurowy z dachowym terminalem wylotu 
spalin (1), 

- dwa kolanka (łączniki rurowe) 90° średnicy 
100 mm (2), 

- dwie rury długości 250 mm każda (3), 
- łącznik rury współosiowej dla układu dwu-

rurowego (4). 
Dla nagrzewnic ECOair typu EB 50-64-86 
przyłącze kominowe posiada średnicę 130/200 mm 
i zawiera: 

- układ rurowy z dachowym terminalem wylotu 
spalin (1), 

- dwa kolanka (łączniki rurowe) 90° średnicy 
130 mm (2), 

- jedną rurę długości 250 mm (3), 
- jedną rurę długości 500 mm (3), 
- łącznik rury współosiowej dla układu dwu-

rurowego (4). 
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3.5.6 Podłączenie wylotu spalin dla nagrzewnic EBA/EBC 41-86  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Odległość B dla EB 41 wynosi 2.320 mm, podczas gdy dla EB 50-86 wynosi 2.600 mm. 
Przyłącze wylotu spalin może być skrócone, wydłużone lub odchylone poprzez dodatki, takie jak 
koncentryczne kolanka (łączniki rurowe) oraz proste wydłużenia długości 500 lub 1.000 mm. 
Niezbędnym jest zagwarantowanie wystarczającego dopływu powietrza. Wymagana ilość dostarczanego 
powietrza na każdą nagrzewnicę wynosi co najmniej 100 m3/h. 
 

Uwaga: przekroje rur spalinowych muszą być co najmniej tych samych rozmiarów co średnica gniazda 
nagrzewnicy. Kanał spalinowy musi być pionowy lub pod kątem nie większym niż 45°. Rura musi posiadać 
dwie ścianki jeśli układ na zewnątrz budynku jest dłuższy niż 2 metry. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten rodzaj podłączenia obejmuje pionowy kanał 
spalinowy biegnący przez dach, gdzie powietrze jest 
pobierane bezpośrednio z pomieszczenia. W tym 
przypadku układ spalania nie jest odizolowany 
w szczelny sposób od ogrzewanego obszaru – szczelny 
jest tylko wylot spalin. 
Średnica rury wylotowej wynosi 80 mm.  

Ten rodzaj zestawu zawiera: 
- trójnik ochronny (2) lub alternatywnie - kolanko 

(łącznik rurowy) 90°, 
- prosty odcinek rurowy długości 1 metra (1), 
- dachowy terminal wydmuchu (3), 
- warstwa ochronna (5) dla pokrycia otworów 

zrobionych w dachu, aby utrzymać wodoszczelność 
instalacji. 
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3.5.7 Dachowy kanał spalinowy dla nagrzewnic montowanych na zewnątrz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestaw dachowy 

Aby dopasować nagrzewnicę do kanału: 

• zamocuj dwa profile (A i B) do obudowy na 
górze nagrzewnicy za pomocą czterech śrub 
M8x20, 

• upewnij się, że śruby są dobrze przykręcone, 

• ustaw element na profilach i ustaw je dokładnie 
w linii. 

Wylot spalin 

Montaż przewodu spalinowego: 

• umieść kolanko 90° w gnieździe z tyłu 
nagrzewnicy, 

• nałóż gumowy kołnierz na prosty odcinek    
rury (3), 

• wsuń rurę z kołnierzem przez otwór, 

• ułóż elementy osłony dachowej tak, aby były 
szczelne, 

• włóż wylot spalin (1), 

• do prawidłowego mocowania elementów 
należy użyć śrub samogwintujących. 

Nawiew 

Nagrzewnice wyposażone są w specjalną końcówkę 
wlotową powietrza. Może ona być zabudowana na 
nagrzewnicy lub składać się z zamontowanych przez 
Instalatora elementów (5) i (6).  

Model EBV 41 do zastosowań zewnętrznych 
wyposażony jest w odpowiedni zewnętrzny zestaw 
montażowy. 
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3.6 Podłączenie elektryczne 

Podłączenie elektryczne nagrzewnicy ciepłego powietrza ECOair serii EB musi być wykonane zgodnie      
z instrukcją i podanymi schematami podłączeń. Instalacja może być wykonana tylko przez Osoby do tego 
upoważnione. 

System musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami! 

Podczas podłączenia elektrycznego należy postępować następująco: 
• upewnić się, że dostępne zasilanie elektryczne wynosi 230 V~/jedna faza/50 Hz, 
• dla podłączenia używaj wyłącznie przewodu 3x1,5 mm2, 
• przy wykonywaniu podłączenia upewnij się, że przewód uziemienia jest dłuższy niż przewody zasilające. 

Dzięki takim środkom ostrożności, podczas przypadkowego wyciągnięcia przewodów zasilających, 
podłączenie uziemienia zostanie odłączone na końcu, co zapewnia uziemienie wszelkich źródeł prądu, 

• przewód zasilania prądem musi być wyposażony w dwubiegunowy termomagnetyczny wyłącznik 
(automatyczny) z przerwą co najmniej 3 mm pomiędzy stykami, 

• dla kontroli pracy jednostek niezbędne jest użycie termostatu lub termostatu z programatorem 
dostarczonych przez ECO CALORIA Sp. z o.o. po uprzednim zaznaczeniu takiej specyfikacji               
w zamówieniu. 

 

OSTRZEŻENIE! 

Dla bezpiecznego podłączenia urządzenia niezbędny jest skuteczny system uziemienia spełniający 
wymagania obowiązujących przepisów. Dla uziemienia urządzenia nie należy stosować w żadnym wypadku 
rur z przyłączem gazu! 
Upewnij się, że przestrzegana jest zasada biegunowości i polaryzacji, w innym wypadku istnieje 
niebezpieczeństwo zniszczenia urządzeń kontrolnych nagrzewnicy. 
 

3.7 Układ gazowy 

Podłączenie gazu dla nagrzewnic ciepłego powietrza ECOair serii EB musi być wykonane zgodnie              
z instrukcją i podanymi schematami podłączeń. Podłączenie może być wykonane tylko przez Osoby do tego 
upoważnione. 
System musi być zainstalowany zgodnie z regulacjami i normami prawnymi. 
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Serwis 
4.1 Uwagi ogólne 

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

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek rodzaju prac montażowych lub 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 
produktu 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 Autoryzowany 
Serwis ECO CALORIA Sp. z o.o.  
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 potencjalnymi źródłami niebezpieczeństwa. 
W przypadku dalszego odsprzedania, przekazania urządzenia innemu Użytkownikowi lub też przeniesienia              
i zainstalowania w innym miejscu, należy zawsze mieć pewność, że instrukcja jest przy urządzeniu tak, aby 
nowy Użytkownik lub Instalator mogli się z nią zapoznać.  

Należy stosować części zamienne autoryzowane przez Producenta! 
 
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 elektrycznego i zamknięcie dopływu gazu.  

1. Nigdy nie należy odłączać zasilania urządzenia, które pracuje: w przypadku niezastosowania się 
do tej uwagi, wentylator zatrzymuje się i 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 niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko naturalne. 

3. Jeżeli nagrzewnica zaciąga brudne powietrze należy upewnić się, że nie gromadzi się za dużo pyłu 
na wentylatorze – jeśli zgromadzona warstwa pyłu jest zbyt duża należy wyczyścić wymiennik 
ciepła. 
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4. Powierzchnię wymiennika należy czyścić regularnie – może się to odbywać, np. raz w roku, przed 
sezonem grzewczym. W przypadku czyszczenia należy postępować następująco: 

• wyjąć 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 to 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 zasilania gazem oraz zawór gazu pod kątem 
przecieku. 

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

4.3 Instalacja gazowa 
Nagrzewnice ECOair typu EBA, EBC, EBV wyposażone są w palniki atmosferyczne pozwalające 
na stosowanie gazu ziemnego GZ-50 i GZ-41,5 oraz propanu. Komory spalania są zaprojektowane w celu 
zapewnienia bardzo dużej stabilności płomienia bez możliwości jego oderwania lub powrotu do dyszy. 
 

Następujące czynności mogą być wykonane jedynie przez wykwalifikowanych Pracowników. 
 

Zmiana gazu: 
• odłącz zasilanie elektryczne i zamknij dopływ gazu do urządzenia, 
• odkręć nakrętkę mocowania linii gazowej (1) na zaworze gazowym oraz 3 śruby (2) mocujące szynę 

dyszy na bloku palnika, 
• wymień dyszę (patrz tabela ustawień), 
• wkręć nowe dysze (3) wymieniając uszczelki (4) dbając o zachowanie szczelności, dysze muszą być 

montowane na sucho, 
• zamontuj z powrotem szynę dyszy, przyłącz gaz do zaworu gazowego wymieniając uszczelkę                      

i zwracając uwagę, aby nie uszkodzić i nie zapomnieć o uszczelce, 
• sprawdź szczelność po montażu, 
• ustaw ciśnienie gazu na zaworze (patrz poniżej). 
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UWAGA: ta czynność może być wykonana jedynie po odcięciu 
zasilania elektrycznego i gazu! 
	

Ustawienie ciśnienia gazu wykonuje się przy pracującym palniku 
  
Ustawienie ciśnienia gazu: 

• wykręć śrubę zabezpieczającą ustawienie ciśnienia gazu na 
zaworze, 

• odkręć śrubę zabezpieczającą punkt pomiaru ciśnienia, podłącz 
manometr (5), 

• po wykonaniu ustawienia nie zapomnij o wkręceniu śruby 
zabezpieczającej i zamknięciu punktu pomiaru ciśnienia, 

• sprawdź szczelność po ustawieniu. 
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Tabela ustawień zaworu modulowanego 
	

Model 

Ustawienia dla GZ-50 Ustawienia dla GZ-41,5 Ustawienia dla propanu 

Ciśnienie gazu Dysza na 
szynie gaz. 

Pierścień 
ekstraktora 

Ciśnienie gazu Dysza na 
szynie gaz. 

Pierścień 
ekstraktora 

Ciśnienie gazu Dysza na 
szynie gaz. 

Pierścień 
ekstraktora 1-st. 2-st. 1-st. 2-st. 1-st. 2-st. 

EB 19 6 mbar 9 mbar 5xAL 1.90 40 7 mbar 12 mbar 5xAL 1.90 40 13 mbar 25 mbar 5xAL 1.10 40 

EB 26 6 mbar 9 mbar 5xAL 1.90 27 7 mbar 12 mbar 5xAL 1.90 27 13 mbar 25 mbar 5xAL 1.30 27 

EB 32 6 mbar 9 mbar 6xAL 2.20 30 7 mbar 12 mbar 6xAL 2.20 30 13 mbar 25 mbar 6xAL 1.30 30 

EB 41 6 mbar 9 mbar 8xAL 2.20 sans 7 mbar 12 mbar 8xAL 2.20 sans 13 mbar 25 mbar 8xAL 1.30 sans 

EB 50 6 mbar 9 mbar 10xAL 2.20 sans 7 mbar 12 mbar 10xAL 2.20 sans 13 mbar 25 mbar 10xAL 1.30 sans 

EB 64 6 mbar 9 mbar 12xAL 2.20 sans 7 mbar 12 mbar 12xAL 2.20 sans 13 mbar 25 mbar 12xAL 1.30 sans 

EB 86 6 mbar 9 mbar 16xAL 2.20 27 7 mbar 12 mbar 16xAL 2.20 27 13 mbar 25 mbar 16xAL 1.30 27 

 
 
 
 
Elektrozawór gazowy 19 do 64 kW 
 

 
 
 
	

 
Elektrozawór gazowy 19 do 64 kW                                                Elektrozawór gazowy 86 kW 
 

          
 

Pomiar  
ciśnienia 

Pomiar  
ciśnienia 

Pomiar  
ciśnienia 

Pomiar  
ciśnienia 

Ustawienie 
ciśnienia 

Ustawienie 
ciśnienia 
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Tabela ustawień zaworu jednostopniowego 
	

Typ 

Ustawienia dla GZ-50 

Ciśnienie  
gazu 

Dysza na  
szynie gazowej 

Pierścień  
ekstraktora 

EB 19 9 mbar 5xAL 1.90 40 
EB 26 9 mbar 5xAL 1.90 27 
EB 32 9 mbar 6xAL 2.20 30 
EB 41 9 mbar 8xAL 2.20 sans 
EB 50 9 mbar 10xAL 2.20 sans 
EB 64 9 mbar 12xAL 2.20 sans 
EB 86 9 mbar 16xAL 2.20 27 

 

Typ 

Ustawienia dla GZ-41,5 

Ciśnienie  
gazu 

Dysza na  
szynie gazowej 

Ciśnienie  
gazu 

EB 19 12 mbar EB 19 12 mbar 
EB 26 12 mbar EB 26 12 mbar 
EB 32 12 mbar EB 32 12 mbar 
EB 41 12 mbar EB 41 12 mbar 
EB 50 12 mbar EB 50 12 mbar 
EB 64 12 mbar EB 64 12 mbar 
EB 86 12 mbar EB 86 12 mbar 

	

Typ 

Ustawienia dla propanu 

Ciśnienie gazu Dysza na  
szynie gazowej 

Ciśnienie  
gazu 

EB 19 25 mbar EB 19 25 mbar 
EB 26 25 mbar EB 26 25 mbar 
EB 32 25 mbar EB 32 25 mbar 
EB 41 25 mbar EB 41 25 mbar 
EB 50 25 mbar EB 50 25 mbar 
EB 64 25 mbar EB 64 25 mbar 
EB 86 25 mbar EB 86 25 mbar 
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W celu dokładnego określenia średnic przewodów gazowych w zależności od rodzaju gazu i długości 
przewodów doprowadzających gaz do urządzeń musi zostać wykonany szczegółowy projekt instalacji 
gazowej zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
	

Podłączenie nagrzewnicy 
	

Ciśnieniem gazu na wejściu wynosi od 20 do 25 mbar dla gazu ziemnego i 37 mbar dla gazu płynnego. 
 
1. Ciśnienie gazu instalacji gazowej odpowiada ciśnieniu gazu na wejściu urządzenia: w tym przypadku 

przyłączyć każde urządzenie z zaworem odcinającym (1) i filtrem gazowym (2). 
2. Ciśnienie instalacji gazowej jest wyższe od ciśnienia na wejściu urządzenia: w tym przypadku, przyłącz 

każde urządzenie z zaworem odcinającym (1), filtrem gazowym (2) i reduktorem ciśnienia (3) w celu 
redukcji ciśnienia gazu zasilającego nagrzewnicę. 

 

UWAGA: ciśnienie zasilania gazem wyższe od zalecanego prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia 
zaworu gazowego. 
 

W celu przyłączenia nagrzewnicy do instalacji gazowej użyć elastycznego podłączenia gazowego. Przyłącze 
najpierw przykręć do instalacji przed podłączeniem do nagrzewnicy. 
 

Uruchomienie nagrzewnicy gazowej 
 

Zasada działania 
W celu uruchomienia urządzenia ustaw regulator temperatury na żądaną wartość: 
• sterownik kontrolny sprawdza czy presostat powietrza jest w pozycji spoczynku, następnie włącza 

wyciąg spalin. Jego prawidłowa praca kontrolowana jest przez dyferencyjny presostat powietrza, który    
w przypadku braku powietrza uniemożliwia sterownikowi kontrolnemu uruchomić dalszy cykl, 

• po wstępnej wentylacji uruchamia się elektroda zapłonowa, a elektrozawór gazowy otwiera dopływ gazu 
do dysz, 

• jeśli mieszanka gazu z powietrzem nie jest zapalona i nie jest wykryta przez sondę jonizacyjną, sterownik 
kontrolny płomienia ponawia próbę. Jeśli druga próba się nie powiedzie, zatrzymuje pracę nagrzewnicy, 

• po uruchomieniu palnika, wentylator nadmuchowy włącza się po przekroczeniu temperatury ustawionej 
na termostacie wentylatora (35 ˚C - 40 ˚C), 

• w przypadku wadliwej pracy wentylatora, termostat bezpieczeństwa wyłącza palnik nagrzewnicy przy 
przekroczeniu temperatury 90˚C. 



	

53	
	

Gazowa nagrzewnica EBA, EBC, EBV 

	

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	
	

4.4 Usuwanie usterek 
 

USTERKA MOŻLIWE PRZYCZYNY NAPRAWA 

Urządzenie nie działa 

• nie ma zasilania 
• urządzenie jest zablokowane 
• sterownik nie zadziałał 
• termostat bezpieczeństwa nie 

działa 

• sprawdzić źródło zasilania 
• ustawić wyższą temperaturę 

na sterowniku 
• zresetować termostat 

bezpieczeństwa 

Brak iskry zapłonowej: 
• wentylator wyciągowy 

spalin nie działa, 
• dioda sygnalizacyjna nie 

działa. 

• usterka urządzeń elektrycznych 
• usterka wentylatora 

wyciągowego spalin 

• wymienić 
• wymienić 

 

Brak iskry zapłonowej: 
• wentylator wyciągowy 

spalin nie działa, 
• dioda ostrzegawcza nie 

działa. 

• zbyt duży opór w kanałach 
poboru i wylotu powietrza 

• wadliwy wentylator wyciągu 
spalin 

• odłączony przełącznik ciśnienia 
powietrza 

• wadliwe przyłącze przełącznika 
ciśnienia 

• usterka przełącznika ciśnienia 
powietrza 

• usterka urządzeń elektrycznych 

• sprawdzić przewody wlotu 
powietrza i wylotu spalin 

• wymienić wentylator 
wyciągowy spalin 

• podłączyć testowy przewód 
ciśnienia powietrza 

• upewnić się, czy podłączenie 
gazu jest właściwie 

• wymienić przełącznik ciśnienia 
powietrza 

• wymienić wadliwe urządzenia 
elektryczne 

Płomień palnika oraz 
urządzenie kontroli zapłonu 
blokują się w ciągu 5 sekund 

(włącza się czerwona 
lampka ostrzegawcza) 

• nieprawidłowa iskra zapłonu 
• wadliwy sensor detekcji gazu 
• sensor detekcji gazu nie jest 

ustawiony prawidłowo 
• niedostateczny przepływ gazu 
• przestawiona faza i przewód 

zerowy 
• brak przewodu zerowego 
• wadliwy zawór gazu 
• wadliwe urządzenia kontroli 

zapłonu 

• sprawdzić 
• wymienić 
• sprawdzić 
 
• sprawdzić ciśnienie gazu 
• zamienić przewody 

	
• dopasować transformator 
• wymienić 
• wymienić 

Urządzenie blokuje 
się podczas pracy (zapala się 

czerwona lampka 
ostrzegawcza) 

• odcięty dopływ gazu  
	

 

• przywrócić zasilanie 
i zresetować urządzenie 
przyciskiem reset 
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USTERKA MOŻLIWE PRZYCZYNY NAPRAWA 

Palnik wyłącza się 
w niespodziewanych 

momentach 

• zatkane kanały poboru 
powietrza i wyrzutu spalin 

• wadliwy przełącznik ciśnienia 
• sterownik temperatury 

umieszczony w złym miejscu 
• zbyt wysokie napięcie pomiędzy 

zerem a uziemieniem 
• uszkodzona detekcja płomienia 

 

• przeczyścić przewody kominowe 
	
• wymienić 
• zmienić położenie 

 
• sprawdzić 

 
• sprawdzić podłączenie 

 

Włączanie się termostatu 
bezpieczeństwa 

• zbyt wysokie ciśnienie gazu 
• źle ustawione dysze 
• zabrudzony wentylator 
• uszkodzony silnik wentylatora 
• uszkodzony kondensator silnika 

wentylatora 
• uszkodzony termostat 

wentylatora 
• niedrożne kanały wlotu/wylotu 

powietrza/spalin 
 

• ustawić prawidłowo 
• ustawić prawidłowo 
• wyczyścić 
• wymienić 
• wymienić 

 
• wymienić 

 
• usunąć blokady 

 

Nie można zresetować 
urządzenia • wadliwe urządzenie • wymienić 

Nie równa praca 
wentylatora 

• nieprawidłowe ustawienie 
termostatu wentylatora 

• uszkodzony termostat 
• niewystarczający przepływ gazu 

 

• wymienić lub zresetować 
ustawienia 

• wymienić 
• sprawdzić 

 

Wentylator nie działa 

• uszkodzony termostat 
wentylatora 

• uszkodzony silnik 
• uszkodzony kondensator 

wentylatora 

• wymienić 
 

• wymienić 
• wymienić 

_______________________________________________________________________________________________ 
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