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Gazowy promiennik rurowy

INSTRUKCJA MONTAŻU, URUCHOMIENIA I EKSPLOATACJI
Przed instalacją należy sprawdzić warunki zasilania, wymagane ciśnienie gazu w sieci i wartości napięcia
elektrycznego.
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1. BEZPIECZEŃSTWO
Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i jest dostarczana Użytkownikowi wraz
z urządzeniem. Informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu i obsługi zawarte są w niniejszej
instrukcji oraz umieszczone zostały na tabliczce znamionowej promiennika. Instalacja powinna być
przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z instrukcjami Dystrybutora i przez
odpowiednio wykwalifikowany Personel Serwisu.
Wszystkie osoby mające kontakt z urządzeniem przed jakimkolwiek kontaktem z nim muszą przeczytać
instrukcję ze zrozumieniem oraz zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. Poniższe symbole zawarte
w niniejszej instrukcji wskazują ryzyko związane z bezpieczeństwem lub stratami materialnymi.
“OSTRZEŻENIE” określa potencjalnie niebezpieczną
sytuację, która może spowodować poważne
obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub śmierć.

“UWAGA” określa informację, która ma zapobiec
nieprawidłowemu montażowi, który może prowadzić
do lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTALATORA
•

Promiennik, wentylacja, instalacja elektryczna oraz gazowa musi być zainstalowana zgodnie z niniejszą
instrukcją oraz obowiązującymi przepisami.

•

Promiennik należy montować tak, aby zapewnić łatwy dostęp do urządzenia podczas kontroli oraz
wszelkich prac związanych z jego konserwacją.

•

Podczas montażu Instalator bezwzględnie musi przestrzegać informacji dotyczących odległości od
materiałów łatwopalnych.

•

Przed instalacją należy upewnić się czy zawiesia promiennika są prawidłowo rozmieszczone
a obciążenie zastosowanego systemu zawiesi jest większe lub równe 52kg.

•

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

•

Nie traktuj promiennika jako wsparcie dla drabiny lub innego urządzenia!!!

•

Przed instalacją należy przygotować materiały niezbędne do prawidłowego montażu urządzenia, które
nie są dołączone do promiennika.
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3. DANE TECHNICZNE

Tabela1

ETU09/ETL09 -N

MODEL
Moc grzewcza

ETU09/ETL09 -L

9.0 kW Hs

8.1 kW Hi

A2, B22, C52
II2H3+

Typ urządzenia (II2H3+)
Kategoria urządzenia
Dostosowany do

2H G20 20mbar

A2, B22, C12, C32, C52
II2H3P

Typ urządzenia(II2H3P)
Kategoria urządzenia
Dostosowany do
Nastawa ciśnienia
Średnica dyszy
Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie zewn.
Wymiary
Waga
Przyłącze gazu
Średnica komina

3+ G30/G31 29/37mbar

2H G20 20mbar
12.5mbar
Ø2.4mm

3P G31 37mbar
brak
Ø1.45mm

230V~50Hz 125W
3A
ETU09: 3.10m x 0.46m
ETL09: 5.493m x 0.34m
ETU09: 31kg
ETL09: 27kg
R- ½
Ø100mm

Tabela 2

ETU11/ETL11 -N
11.4 kW Hs

MODEL
Moc grzewcza

A2, B22, C52
II2H3+

Typ urządzenia (II2H3+)
Kategoria urządzenia
Dostosowany do

2H G20 20mbar

Nastawa ciśnienia
Średnica dyszy
Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie zewn.
Wymiary
Waga
Przyłącze gazu
Średnica komina

3+ G30/G31 29/37mbar
A2, B22, C12, C32, C52
II2H3P

Typ urządzenia(II2H3P)
Kategoria urządzenia
Dostosowany do

ETU11/ETL11 -L
10.3 kW Hi

2H G20 20mbar
12.5mbar
Nr 36

3P G31 37mbar
brak
Ø1.65mm

230V~50Hz 125W
3A
ETU12: 3.10m x 0.46m
ETL12: 5.493m x 0.34m
ETU12: 31kg
ETL12: 27 kg
R- ½
Ø100mm
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Tabela 3
MODEL
Moc urządzenia
Typ urządzenia
Kategoria urządzenia
Dostosowany do
Nastawa ciśnienia
Średnica dyszy
Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie zewn.
Wymiary
Waga
Przyłącze gazu
Średnica komina

ETU15/ETL15 -N
15.0 kW Hs

ETU15/ETL15 -L
13.5 kW Hi
A2, B22, C52
II2H3+

2H G20 20mbar
12.5mbar
Nr 31

3+ G30/G31 29/37mbar
brak
Ø1.9mm

230V~50Hz 125W
3A
ETU15: 3.10m x 0.465m
ETL15: 5.493m x 0.34m
ETU15: 31kg
ETL15: 27kg
R-½
Ø100mm

Tabela 4

ETL23/ETU23 -N

MODEL
Moc grzewcza
Typ urządzenia (II2H3+)

2H G20 20mbar

3+ G30/G31 29/37mbar
A2, B22, C12, C32, C52
II2H3P

Kategoria urządzenia
Dostosowany do
Nastawa ciśnienia
Średnica dyszy
Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie zewn.
Wymiary
Waga
Przyłącze gazu
Średnica komina

20.7 kW Hi
A2, B22, C52
II2H3+

Kategoria urządzenia
Dostosowany do
Typ urządzenia(II2H3P)

ETL23/ETU23 -L

23.0 kW Hs

2H G20 20mbar
12.5mbar
Ø3.8mm

3P G31 37mbar
brak
Ø2.3mm

230V~50Hz 125W
3A
ETU23: 5.385m x 0.465m
ETL23: 10.065m x 0.34m
ETU23: 47kg
ETL23: 46kg
R-½
Ø100mm
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Tabela 5
MODEL

ETU29/ETL29 -N

Moc grzewcza
Typ urządzenia (II2H3+)

29.2 kW Hs

II2H3+
2H G20 20mbar

3+ G30/G31 29/37mbar
A2, B22, C12, C32, C52

II2H3P

Kategoria urządzenia
Dostosowany do
Nastawa ciśnienia
Średnica dyszy
Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie zewn.
Wymiary
Waga
Przyłącze gazu
Średnica komina

26.3 kW Hi
A2, B22, C52

Kategoria urządzenia
Dostosowany do
Typ urządzenia(II2H3P)

ETU29/ETL29 -L

2H G20 20mbar
12.5mbar
Nr 19

3P G31 37mbar
brak
Ø2.6mm

230V~50Hz 125W
3A
ETU29: 5.51m x 0.715m
ETL29: 9.955m x 0.34m
ETU29: 66kg
ETL29: 62kg
R-½
Ø100mm

Tabela 6

ETU34/ETL34 -N

MODEL
Moc grzewcza
Typ urządzenia (II2H3+)

34.5 kW Hs

II2H3+
2H G20 20mbar

3+ G30/G31 29/37mbar
A2, B22, C12, C32, C52

II2H3P

Kategoria urządzenia
Dostosowany do
Nastawa ciśnienia
Średnica dyszy
Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie zewn.
Wymiary
Waga
Przyłącze gazu
Średnica komina

31.1 kW Hi
A2, B22, C52

Kategoria urządzenia
Dostosowany do
Typ urządzenia(II2H3P)

ETU34/ETL34 -L

2H G20 20mbar
12.5mbar
Nr 15

3P G31 37mbar
brak
Nr 35

230V~50Hz 125W
3A
ETU34: 5.51m x 0.715m
ETL34: 9.955m x 0.34m
ETU34: 66kg
ETL34: 62kg
R-½
Ø100mm
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Tabela 7
MODEL

ETU42/ETL42 -N

ETU42/ETL42 -L

Moc grzewcza
Typ urządzenia (II2H3+)

42.2kW Hs

38.0kW Hi
A2, B22, C52
II2H3+

Kategoria urządzenia
Dostosowany do
Typ urządzenia(II2H3P)

2H G20 20mbar

Kategoria urządzenia
Dostosowany do
Nastawa ciśnienia
Średnica dyszy
Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie zewn.
Wymiary
Waga
Przyłącze gazu
Średnica komina

3+ G30/G31 29/37mbar
A2, B22, C12, C32, C52
II2H3P

2H G20 20mbar
12.5mbar
ø5.0mm

3P G31 37mbar
brak
ø3.2mm

230V~50Hz 125W
3A
ETU42: 6.97m x 0.715m
ETL42: 13.00m x 0.34m
ETU42: 81kg
ETL42: 79kg
R-½
Ø100mm

Tabela 8
MODEL

ETU47/ETL47 -N

Moc grzewcza
Typ urządzenia (II2H3+)

47.0 Kw Hs

II2H3+
2H G20 20mbar

3+ G30/G31 29/37mbar
A2, B22, C12, C32, C52

II2H3P

Kategoria urządzenia
Dostosowany do
Nastawa ciśnienia
Średnica dyszy
Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie zewn.
Wymiary
Waga
Przyłącze gazu
Średnica komina

42.3 Kw Hi
A2, B22, C52

Kategoria urządzenia
Dostosowany do
Typ urządzenia(II2H3P)

ETU47/ETL47 -L

2H G20 20mbar
12.5mbar
ø5.4mm

3P G31 37mbar
brak
ø3.3mm

230V~50Hz 125W
3A
ETU47: 6.97m x 0.715m
ETL47: 13.00m x 0.34m
ETU47: 81kg
ETL47: 79kg
R-½
Ø100mm
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4.

DOSTAWA

4.1

ETU 09/11/15
ETU 23
Urządzenie dostarczane jest w następujący sposób:

Tabela 9
MODEL
Pudło (zawierające poniższe elementy)
Skrzynka palnika
Wentylator
U-kształt
Wsporniki
Zaciski / obejmy łączące
Pudło (z elementami poniżej):
Rura promieniująca (Ø76.2 x 4572)
Rura promieniująca (Ø76.2 x 2285)
Reflektor długi – 2540
Reflektor końcowy (z wycięciami)
Reflektor końcowy (pełny)

NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ETU 09/11/15
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1

ETU09/11/15

ETU23
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4.2

ETU 29/34
ETU 42/47
Urządzenie dostarczane jest w następujący sposób:

Tabela10
MODEL
Pudło (zawierające poniższe elementy)
Skrzynka palnika
Wentylator
U-kształt
Wsporniki
Zaciski/ obejmy łączące
Pudło (z elementami poniżej):
Rura promieniująca (Ø101.6 x 4572)
Rura promieniująca (Ø101.6 x 1524)
Reflektor długi
Reflektor krótki
Reflektor końcowy (z wycięciami)
Reflektor końcowy (pełny)

REF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ETU 29/34
1
1
1
1
3
2
1
2
2
1
1

ETU29/34

ETU42/47
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4.3

ETL 09/11/15
ETL 23
Urządzenie dostarczane jest w następujący sposób:

Tabela 11
MODEL
Pudło (zawierające):
Skrzynka palnika
Wentylator
Wieszaki
Zaciski / obejmy łączące
Pudło (z elementami poniżej):
Rura promieniująca (Ø76.2 x 4572)
Reflektor krótki - 1511
Reflektor długi - 3035
Reflektor końcowy

NR

ETL 09/11/15
1
1
1
3
3
1
1
1
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8

ETL 09/11/15

Rys. 5
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4.4

ETL 29/34
ETL 42/47
Urządzenie dostarczane jest w następujący sposób:

Tabela 12
MODEL
Pudło (zawierające):
Skrzynka palnika
Wentylator
Wieszaki
Zaciski / obejmy łączące
Pudło (z elementami poniżej):
Rura promieniująca (Ø101.6x 4572)
Rura promieniująca (Ø101.6x 4572)
Rura promieniująca z zawirowywaczem
Reflektor
Reflektor końcowy

NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ETL29/34
1
1
1
4
3
1
1
1
3
2

ETL29/34

Rys. 7
ETL43/47

Rys. 8
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5.

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

5.1

Zawieszenie

5.1.1

Rura promieniująca U-kształtna powinna być tak podwieszona, aby maksymalne jej pochylenie na
całej długości wynosiło pomiędzy 25 a 50mm z obniżeniem w kierunku kolana. Urządzenie powinno
być tak zainstalowane, zawieszone w stosunku do konstrukcji budynku i innych urządzeń, aby
umożliwić dostęp do jego serwisowania.

5.1.2

Do zawieszenia urządzenia zaleca się użycie łańcucha (Ø3mm x 65 oczek na m) lub stalowej linki
Ø8mm lub innego rozwiązania dostępnego na lokalnym rynku. Łańcuch lub linkę należy przyczepić
do wsporników promiennika za pomocą np. ogniwa typu „s”.

5.1.3

Urządzenie należy montować poziomo lub pod maksymalnym katem 30º tak, jak pokazano na
rysunku poniżej.
WAŻNE: Montaż promiennika U-kształtnego zgodnie z rysunkiem 9 i 9a tzn. wentylator
promiennika powinien znajdować się powyżej poziomu palnika.
ETU 09/11/15
ETU 23

ETU29/34/42/47

Zatrzask

Zatrzask

Lampka

ETL 09/11/15/23
ETL 29/34/42/47

Zatrzask

Lampka

Montaż poziomy

Lampka

Montaż poziomy

Montaż poziomy

Zatrzask
Zatrzask
Zatrzask
30°

30°

30°

Lampka
Lampka

Lampka

Kąt montażu
(zalecany kąt do 30°)

Kąt montażu
(zalecany kąt do 30°)

Kąt montażu
(zalecany kąt 30°)

Rys. 9a

Rys. 9

Rys. 10
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5.1.4

Palnik promiennika należy podwiesić za pomocą spawanego łańcucha jako ostatni element
promiennika. Działanie takie zapobiega uginaniu się oraz przedwczesnemu spalaniu/wypalaniu
rury. Zamocuj uchwyt i hak do wlotu skrzynki palnika jak pokazano na rysunku nr 10a.
Hak

Wspornik

M6 Nakrętka + nakładka
Rys. 10a
5.1.5

Należy tak wyregulować zawiesie, aby skrzynka palnika znajdowała się w pozycji poziomej.
Sprawdź położenie palnika przy użyciu poziomicy.

Łańcuch

Regulacja zawiesia
do poziomu skrzynki

Rys. 10b

Poziom
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5.1.6

Minimalne odległości od materiałów łatwopalnych:

Rys. 11
Tabela 13
MODEL
ETU09-15 / ETL09-15
ETU23 / ETL23
ETU29-47 / ETL29-47

5.2

Z BOKU

450mm
510mm
760mm

POWYŻEJ PONIŻEJ

450mm
450mm
610mm

1220mm
1220mm
2285mm

Z BOKU

Z PRZODU

Z TYŁU

450mm
510mm
610mm

575mm
610mm
760mm

305mm
305mm
380mm

Podłączenie gazu

Promiennik podczas pracy rozszerza się oraz kurczy. Dlatego ważne jest, aby urządzenie
z instalacją połączyć za pomocą elastycznego węża gazowego. Wykonana instalacja powinna być
zgodna z obowiązującymi przepisami. Przyłącze powinno mieć odpowiednią długość a jego
średnica nie powinna być mniejsza niż ½”.
5.2.1

Gaz ziemny – GZ50 ciśnienie zasilania 20mbar
Maksymalne ciśnienie zasilania (Pmax) 25mbar
Minimalne ciśnienie zasilania
(Pmin) 17mbar
Ciśnienie na dyszy palnika
12.5mbar
Przyłącze gazu
R-½
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5.2.1.1 Instalacja zasilająca powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi
i lokalnymi. Rury o mniejszych rozmiarach niż przyłącze (R - ½) nie powinny być stosowane.
Instalacja powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby uwzględniając spadki ciśnienia
w rurociągach zapewnić wymagane ciśnienie zasilania urządzenia.
Zawór kulowy musi być tak umieszczony, aby łatwo odciąć zasilanie w celu konserwacji lub
naprawy urządzenia.
5.2.1.2 Sprawdź czy rodzaj gazu w instalacji jest zgodny z tym na tabliczce znamionowej urządzenia.
5.2.2

Gaz płynny - LPG - ciśnienie zasilania 29/37
Maksymalne ciśnienie zasilania (Pmax):
Minimalne ciśnienie zasilania

(Pmin):

G30 - 35mbar
G31 - 45mbar
G30 - 20mbar
G31 - 25mbar

5.2.2.1 Instalacja powinna być podłączona do stałego źródła zasilania w taki sposób, aby zapewnić przed
urządzeniem wymagane ciśnienie gazu.
5.2.3

Wykonaną instalację gazową należy poddać próbie szczelności zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

5.3

Podłączenie elektryczne

5.3.1

Przewody elektryczne zasilające urządzenie powinny być podłączone zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Zasilanie elektryczne
Prąd znamionowy
Zabezpieczenie

5.3.2

230V ~ 50Hz
0.55A
3A

Urządzenie podłączyć za pomocą kabla trójżyłowego umieszczonego w przewodzie ochronnym
o odpowiednich oznaczeniach.
PODŁĄCZENIE POJEDYŃCZEGO URZĄDZENIA Z TERMOSTATEM

TECH Company Sp. z o.o.
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PODŁĄCZENIE KILKU URZĄDZEŃ Z TERMOSTATEM

Rys. 12
Sposób podłączenia do instalacji elektrycznej musi ułatwiać całkowitą izolację urządzenia.
W przypadku usterki instalacji elektrycznej po zainstalowaniu urządzenia należy przeprowadzić
wstępną kontrolę tzn. sprawdzić polaryzację, uziemienie.
5.3.3

Schemat połączeń elektrycznych wewnątrz urządzenia.

Rys. 13

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
15

Gazowy promiennik rurowy

5.4

Wentylacja

Urządzenie można instalować zarówno z kominkiem odprowadzenia spalin jak również bez niego.

5.4.1

Bez odprowadzenia spalin
Pomieszczenie, w którym zainstalowane jest urządzenie powinno spełniać warunek: świeże
powietrze dostarczone jest w ilości 10m³ na każdy kW zainstalowanej mocy promiennika.
Wymagania dotyczące wentylacji i metody jej obliczania dla urządzeń bez odprowadzenia spalin
określone są w normach EN 13410:2001.
Odpowiednia wentylacja może być dostarczona poprzez:
a)
b)
c)

termiczne usunięcie produktów spalania,
mechaniczne usunięcie produktów spalania,
wentylacje grawitacyjną.

5.4.1.1 Wentylacja poprzez termiczne usunięcie produktów spalania
Wentylacja poprzez termiczne usunięcie produktów spalania jest możliwa, jeżeli został spełniony
warunek tj. świeże powietrze dostarczone jest w ilości 10m³ na każdy kW zainstalowanej mocy
promiennika.
Produkty spalania są wyrzucane powyżej urządzenia grzewczego poprzez otwarty otwór.
Jeżeli otwory wentylacyjne są zamknięte promienniki mogą pracować, jeżeli:
Maksymalna pozioma odległość promiennika od otworów jest równa:
6 razy wysokość montażu otworu wentylacyjnego w przypadku otworów w ścianie.
3 razy wysokość montażu otworu wentylacyjnego w przypadku otworów w dachu.
5.4.1.2 Wentylacja mechaniczna
Wentylacja poprzez mechaniczne usunięcie produktów spalania jest możliwa jeżeli został spełniony
warunek tj. świeże powietrze dostarczone jest w ilości 10m³ na każdy kW zainstalowanej mocy
promiennika.
Produkty spalania mogą być wyrzucane na zewnątrz za pomocą wentylatorów.
Maksymalna pozioma odległość promiennika od wentylatorów wynosi:
6 razy wysokość montażu otworu wentylacyjnego w przypadku otworów w ścianie.
3 razy wysokość montażu otworu wentylacyjnego w przypadku otworów w dachu.
Całkowita minimalna wymiana powietrza powinna wynosić w m≥ /h:
Moc zainstalowanych urządzeń w kW x 10:
UWAGA :

Mechaniczne otwory wylotowe powietrza powinny być tak ustawione, aby nie zakłócały
pracy palnika urządzenia najbliżej położonego.
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5.4.1.3 Wentylacja grawitacyjna
Zasilany gazem promiennik może pracować bez specjalnego układu wydechowego, jeżeli spaliny są
odprowadzane na zewnątrz poprzez odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniu.
Budynki z naturalną wymianą powietrza w wielkości 1,5 wymiany na godzinę.
Budynki w których spełniony jest warunek: nie więcej niż 5W/m³.
5.4.1.4 Pobór powietrza
Otwory nawiewne są wymagane i powinny być rozmieszczone poniżej wysokości zawieszenia
promiennika.
Łączna powierzchnia otworów nawiewnych nie powinna być mniejsza niż łączna powierzchnia
otworów wylotowych.
Szczeliny o stałym przekroju poprzecznym mogą być traktowane również jako otwory nawiewne.
Jeżeli otwory nawiewne są zamknięte, promiennik nie powinien pracować.
5.4.2

Przewód kominowy
Jeżeli urządzenie wyposażone jest w przewód spalinowy to powinien on być zgodny
z dokumentacją techniczną (patrz tabela 14) jak również z obowiązującymi przepisami.
WAŻNE: Poziome przewody spalinowe powinny być nachylone ku końcowi 25mm na 1m długości.
Wymagania dotyczące wentylacji powinny odpowiadać odpowiednim przepisom i normom.

5.4.2.1 Wentylacja grawitacyjna
Otwory nawiewne powinny znajdować się poniżej poziomu montażu promiennika.
Powierzchnia otworów powinna być równa:
2

Instalacje do

60kW – 4.5cm /kW

Powyżej

60kW – 270cm + 2.25cm /kW

2

2

Jeżeli otwory nawiewne są zamknięte, promiennik nie powinien pracować.
5.4.2.2 Wentylacja mechaniczna
Wentylacja powinna być montowana na tym samym poziomie co promiennik lub poniżej. Minimalny
przepływ powietrza wynosi 2.35m3/h/kW. Promiennik może pracować tylko przy sprawdzonej
wentylacji.
5.4.2.3. Promiennik może być podłączony do systemu odprowadzenia spalin oraz poboru powietrza
poprzez różne konfiguracje. Maksymalne długości przewodów pokazano w tabeli poniżej:
Tabela 14

TYP
KOMINA

MAX. DŁ.
PRZEWODU
POBORU
POWIETRZA
100mm Ø

MAX. DŁ.
PRZEWOD
U
SPALIN
100mm Ø

MAX. DŁ.
PRZEWODU
SPALIN
(KONCENTRYCZNY)
150/100mm Ø

MAX. DŁ.
PRZEWODU
(KONCENTRYCZNY)

DLA
KOLAN
O
90

-1.7m
-1.7m
-1.7m
-1.7m
-1.7m

A2

15m

----

----

15m

B22

13m

15m

----

28m
9m
9m
28m

C12

1

8m + 1m

8m + 1m

1m + 8m + wejście

C32

1

8m + 1m

8m + 1m

1m + 8m + wejście

13m

15m

----

C52
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Rożne konfiguracje podłączenia promiennika do systemu odprowadzenia spalin oraz poboru powietrza:

Rys. 14

5.4.2.4. Typ A2:
ZEWNĘTRZYNY POBÓR POWIETRZA DO SPALANIA. W przypadku instalowania promiennika
w pomieszczeniu o dużym zanieczyszczeniu należy doprowadzić do niego powietrze do spalania
z zewnątrz. Pomiędzy skrzynką palnika a sztywnym kominem należy zainstalować elastyczny
przewód kominowy długości przynajmniej 100mm.
W przypadku, gdy powietrze do spalania odprowadzane jest bezpośrednio do palnika(ów), niski
poziom wentylacji grawitacyjnej powinien być nie mniejszy niż 50% z obszarów wymienionych
w punkcie 6.4.2.1.
5.4.2.5. TYP B22:
Przy instalacji osobno przewodu odprowadzenia spalin i przewodu poboru powietrza, odległość
między nimi nie powinna być mniejsza niż 1m.
5.4.2.6. TypC12:
Poniższe zestawienie pokazuje typowe przyłącze dla koncentrycznych, poziomych przewodów
kominowych.
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Rys. 15
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5.2.4.7. TypeC32:
Poniższe zestawienie pokazuje typowe przyłącze dla koncentrycznych, pionowych przewodów
kominowych.

Rys. 16

5.2.4.8. TypeC52:
Dopuszczalne konfiguracje zostały przedstawione na rysunku nr 14 a dopuszczalne długości
w tabeli nr 14.
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6.

MONTAŻ

6.1

ETU 09/11/15

Rys. 17
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6.1.1 Po usunięciu opakowań ochronnych upewnij się, że poszczególne elementy promiennika są
nieuszkodzone oraz że wszystkie elementy niezbędne do montażu znajdują sie w dostawie. Umieść
rury promieniujące na kozłach obok siebie zapewniając 150mm przestrzeni między urządzeniem
a posadzką oraz 190mm między poszczególnymi rurami. Ułóż rury szwem w stronę przeciwną od
reflektora. Wpasuj odpowiednio kolano, tak aby otwory śrub mocujących znajdowały się od góry
tj. od strony reflektora. Używając dołączonych śrub imbusowych zabezpiecz połączenie promiennika
z kolanem.
WAŻNE: Niezastosowanie się do wskazówek dotyczących montażu rury promieniującej powoduję
utratę gwarancji.
6.1.2 Przymocuj rury promiennika do wsporników za pomocą dołączonych obejm w kształcie litery “U”, po
dwie obejmy do jednego wieszaka tak, jak pokazano na rysunku nr 17. Przy dokręcaniu należy
zachować szczególną ostrożność aby nie zerwać gwintów.
6.1.3 Na wolne końce rury promiennika załóż obejmy łączące a następnie wsuń odpowiednio palnik
i wentylator, zwracając uwagę na położenie zatrzasku skrzynki palnika i kierunku wylotu spalin
z wentylatora (jak na rysunku 9a). Przed dociągnięciem śrub upewnij się czy elementy łączone
wsunięte są do oporu i czy ustawione są względem rur w linii prostej.
UWAGA: Ze względu na stopniowe zaciskanie się obejmy łączącej sprawdź ponownie poprawność
dokręcenia każdej ze śrub.
6.1.4 Umieść panel reflektora promiennika na wspornikach. Panel reflektora powinien znajdować się
pomiędzy wspornikiem a obejmą łączącą. Wpasuj odpowiednio panele końcowe i zamocuj je do
reflektorów głównych używając dołączonych klipsów. Przymocuj panel reflektora promiennika do
wsporników używając dołączonych śrub i specjalnych podkładek dystansowo-dociskowych. Dokręć
śruby wystarczająco mocno aby zapewnić właściwe połączenie elementów. Nie przeciągaj!
6.1.5 Urządzenie może być teraz zawieszone za pomocą wcześniej przygotowanych zawiesi. Promiennik
powinien być podnoszony w górę za pomocą odpowiednich pasów, które nie spowodują deformacji
urządzenia lub za pomocą podnośnika. Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w stabilnej
pozycji.
6.1.6 Podłącz wymagane przewody powietrzno-spalinowe.
6.1.7 Podłącz gaz zgodnie z rozdziałem 5.2 niniejszej instrukcji.
6.1.8 Podłącz instalację elektryczną zgodnie ze schematem.
6.1.9 Zamocuj dołączoną wtyczkę zasilania do przewodu elektrycznego (wg rozdz. 5.3.2), trójżyłowego
o odpowiednim przekroju, przeznaczonego do napięcia 230V/50Hz i obciążalności 125W wg
kolejności:
Brązowy (Czerwony) - Przewód fazowy L
Niebieski (Czarny)
- Przewód neutralny N
Zielony / Żółty
- Przewód ochronny 7
Maksymalne zabezpieczenie elektryczne przeciwzwarciowe - 3A.
UWAGA:
Przed uruchomieniem sprawdź polaryzację przewodów elektrycznych.
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6.2

ETU 23

Rys. 18
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6.2.1. Po usunięciu opakowań ochronnych upewnij się, że poszczególne elementy promiennika są
nieuszkodzone oraz że wszystkie elementy niezbędne do montażu znajdują sie w dostawie. Umieść
rury promieniujące na kozłach obok siebie zapewniając 150mm przestrzeni między urządzeniem
a posadzką oraz 190mm między poszczególnymi rurami. Ułóż rury szwem w stronę przeciwną od
reflektora. Wpasuj odpowiednio kolano tak, aby otwory śrub mocujących znajdowały się od góry tj.
od strony reflektora. Używając dołączonych śrub imbusowych zabezpiecz połączenie promiennika
z kolanem.
WAŻNE: Niezastosowanie się do wskazówek dot. montażu rury promieniującej powoduję utratę gwarancji.
6.2.2. Przymocuj rury promiennika do wsporników za pomocą dołączonych obejm w kształcie litery “U”, po
dwie obejmy do jednego wieszaka tak, jak pokazano na rysunku nr 18. Przy dokręcaniu należy
zachować szczególną ostrożność aby nie zerwać gwintów.
6.2.3. Na wolne końce rury promiennika załóż obejmy łączące a następnie wsuń odpowiednio palnik
i wentylator, zwracając uwagę na położenie zatrzasku skrzynki palnika i kierunku wylotu spalin
z wentylatora (jak na rysunku 9a). Przed dociągnięciem śrub, upewnij się czy elementy łączone
wsunięte są do oporu i czy ustawione są względem rur w linii prostej.
UWAGA: Ze względu na stopniowe zaciskanie się obejmy łączącej sprawdź ponownie poprawność
dokręcenia każdej ze śrub.
6.2.4. Umieść dwa panele reflektora na wspornikach, reflektory powinny zachodzić na siebie ok. 50mm.
Wpasuj odpowiednio panele końcowe i zamocuj je do reflektorów głównych używając dołączonych
klipsów. Przymocuj reflektor promiennika do wsporników używając dołączonych śrub i specjalnych
podkładek dystansowo-dociskowych. Dokręć śruby wystarczająco mocno aby zapewnić właściwe
połączenie elementów. Nie przeciągać!
6.2.5. Umieść reflektor końcowy nad rurą promieniująca na końcu reflektora z dwóch stron promiennika.
Przykręć reflektor końcowy za pomocą dostarczonych w komplecie zacisków typu „U” jak pokazano
na rysunku 19.
6.2.6. Urządzenie może być teraz zawieszone za pomocą wcześniej przygotowanych zawiesi. Urządzenie
powinno być podnoszone w górę za pomocą odpowiednich pasów, które nie spowodują deformacji
urządzenia lub za pomocą podnośnika. Należy upewnić się, że promiennik znajduje się w stabilnej
pozycji.
6.2.7. Podłącz wymagane przewody powietrzno-spalinowe.
6.2.8. Podłącz gaz zgodnie z rozdziałem 5.2 niniejszej instrukcji.
6.2.9. Zamocuj dołączoną wtyczkę zasilania do przewodu elektrycznego (wg rozdz. 5.3.2), trójżyłowego
o odpowiednim przekroju, przeznaczonego do napięcia 230V/50Hz i obciążalności 125W wg
kolejności:
Brązowy (Czerwony) - Przewód fazowy L
Niebieski (Czarny)
- Przewód neutralny N
Zielony / Żółty
- Przewód ochronny 7
Maksymalne zabezpieczenie elektryczne przeciwzwarciowe - 3A.
UWAGA:
Przed uruchomieniem sprawdź polaryzację przewodów elektrycznych.
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6.3

ETU 29/34

Rys. 19
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6.3.1.

Po usunięciu opakowań ochronnych upewnij się, że poszczególne elementy promiennika są
nieuszkodzone oraz że wszystkie elementy niezbędne do montażu znajdują sie w dostawie.
Umieść rury promieniujące na kozłach obok siebie zapewniając 150mm przestrzeni między
urządzeniem a posadzką oraz 305mm między poszczególnymi rurami. Ułóż rury szwem w stronę
przeciwną od reflektora. Wpasuj odpowiednio kolano a następnie rozwierć otwór śrub mocujących
i zabezpiecz połączenie nitami znajdującymi się w zestawie, tak jak pokazano na rysunku nr 20.
Używając dołączonych śrub imbusowych Ø5x10 zabezpieczyć połączenie promiennika z kolanem.

=

=

otwór - Ø5.5mm
śruby Ø5 x 10

Rys. 20
6.3.2. Weź trzy wsporniki rury promiennika a następnie przytwierdź za pomocą dołączonych dwóch śrub
w kształcie litery “U” do jednego wieszaka tak, jak pokazano na rysunku nr 19. Przy dokręcaniu
należy zachować szczególną ostrożność aby nie zerwać gwintów.
6.3.3. Umieść pierwszy zacisk rury promieniującej na jej końcu upewniając się, że jest on wsunięty do
oporu. Zamontuj jednostkę sterującą do promiennika upewniając się, że jest w pozycji pionowej
zatrzaskiem skierowanym do góry (zobacz rys. 9) oraz że elementy łączone wsunięte są do oporu.
UWAGA: Ze względu na stopniowe zaciskanie się obejmy łączącej sprawdź ponownie poprawność
dokręcenia każdej ze śrub.
6.3.4. Umieść drugi zacisk rury promieniującej na jej końcu upewniając się, że jest on wsunięty do oporu.
Zamontuj wentylator do promiennika upewniając się, że jest w pozycji poziomej oraz że elementy
łączone wsunięte są do oporu. Przed dociągnięciem śrub upewnij się czy elementy łączone
wsunięte są do oporu i czy ustawione są względem rur w linii prostej.
UWAGA: Ze względu na stopniowe zaciskanie się obejmy łączącej sprawdź ponownie poprawność
dokręcenia każdej ze śrub.
6.3.5. Umieść dwa panele reflektora na wspornikach w taki sposób aby zachodziły na siebie 50mm.
Przymocuj dwa reflektory do środkowego wieszaka za pomocą dwóch zacisków oraz śrub
dociskowych z podkładkami znajdujących się w zestawie. Przykręć pozostałe elementy mocujące
do dwóch zewnętrznych wsporników tak, jak pokazano na rys. 19
6.3.6. Umieść reflektor końcowy nad rurą promieniującą, z dwóch stron promiennika. Przykręć reflektor
końcowy za pomocą dostarczonych w komplecie zacisków typu „U”, jak pokazano na rysunku 19.
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6.3.7.

Urządzenie może być teraz zawieszone za pomocą wcześniej przygotowanych zawiesi.
Urządzenie powinno być podnoszone w górę za pomocą odpowiednich pasów, które nie
spowodują deformacji urządzenia lub za pomocą podnośnika. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w stabilnej pozycji.

6.3.8.

Podłącz wymagane przewody powietrzno-spalinowe.

6.3.9.

Podłącz gaz zgodnie z rozdziałem 5.2 niniejszej instrukcji.

6.3.10. Zamocuj dołączoną wtyczkę zasilania do przewodu elektrycznego (wg rozdz. 5.3.2), trójżyłowego
o odpowiednim przekroju, przeznaczonego do napięcia 230V/50Hz i obciążalności 125W
wg kolejności:
Brązowy (Czerwony) - Przewód fazowy L
Niebieski (Czarny)
- Przewód neutralny N
Zielony / Żółty
- Przewód ochronny 7
Maksymalne zabezpieczenie elektryczne przeciwzwarciowe - 3A.

UWAGA:
Przed uruchomieniem sprawdź polaryzację przewodów elektrycznych.
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6.4

ETU 42/47

Rys. 21
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6.4.1.

Po usunięciu opakowań ochronnych (2 długie rury + 2 krótkie rury) upewnij się, że poszczególne
elementy promiennika są nieuszkodzone oraz że wszystkie elementy niezbędne do montażu
znajdują sie w dostawie. Połącz jedną długą rurę oraz jedną krótką za pomocą zacisku. Upewnij
się, że wszystkie elementy łączące dosunięte są do oporu oraz że spawy jednej i drugiej rury są
w tej samej linii a zacisk łączący jest w sąsiedztwie spoiny. Dokręć nakrętki zacisku tak, aby linia
spawu zachowała się w jednej linii. Powtórz procedurę dla kolejnych rur. Umieść rury
promieniujące na kozłach obok siebie zapewniając 150mm przestrzeni między urządzeniem
a posadzką oraz 305mm między poszczególnymi rurami. Ułóż rury szwem w stronę przeciwną od
reflektora.

6.4.2

Wpasuj odpowiednio kolano a następnie rozwierć otwór śrub mocujących i zabezpiecz połączenie
nitami znajdującymi się w zestawie tak, jak pokazano na rysunku nr 22. Używając dołączonych
śrub imbusowych Ø5x10 zabezpieczyć połączenie promiennika z kolanem.

=

=

otwór - Ø5.5mm
śruby Ø5 x 10

Rys. 22
6.4.3.

Weź cztery wsporniki rury promiennika a następnie przytwierdź za pomocą dołączonych dwóch
śrub w kształcie litery “U” do jednego wieszaka tak, jak pokazano na rysunku nr 21. Przy
dokręcaniu należy zachować szczególną ostrożność aby nie zerwać gwintów.

6.4.4.

Umieść pierwszy zacisk rury promieniującej na jej końcu upewniając się, że jest on wsunięty do
oporu. Zamontuj skrzynkę palnika do promiennika upewniając się, że jest w pozycji pionowej
zatrzaskiem skierowanym do góry ( zobacz rysunek 9) oraz że elementy łączone wsunięte są do
oporu. Dokręć nakrętki zacisku tak aby linie spawu zachowała się w jednej linii.
UWAGA: Ze względu na stopniowe zaciskanie się obejmy łączącej sprawdź ponownie poprawność
dokręcenia każdej ze śrub.

6.4.5.

Umieść drugi zacisk rury promieniującej na jej końcu upewniając się, że jest on wsunięty do oporu.
Zamontuj wentylator do promiennika upewniając się, że jest w pozycji poziomej oraz że elementy
łączone wsunięte są do oporu. Przed dociągnięciem śrub upewnij się czy elementy łączone
wsunięte są do oporu i czy ustawione są względem rur w linii prostej.
UWAGA: Ze względu na stopniowe zaciskanie się obejmy łączącej sprawdź ponownie poprawność
dokręcenia każdej ze śrub.
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6.4.6.

Umieść dwa długie reflektory na wspornikach tak jak pokazano na rysunku nr 18. Następnie
umieść krótki reflektor w taki sposób, aby reflektory zachodziły na siebie 50mm. Przymocuj krótki
i długi reflektor do siebie za pomocą dwóch zacisków oraz śrub dociskowych M6 z podkładkami
znajdującymi się w zestawie. Przymocuj drugi koniec krótkiego reflektora do kolejnego długiego, za
pomocą dostarczonych w komplecie zacisków typu „U”, jak pokazano na rysunku nr 21. Przykręć
pozostałe elementy mocujące do dwóch zewnętrznych wsporników jak pokazano na rysunku nr 21.

6.4.7.

Umieść reflektor końcowy nad rurą promieniującą na końcu reflektora z dwóch stron promiennika.
Przykręć reflektor końcowy za pomocą dostarczonych w komplecie zacisków typu „U”, jak
pokazano na rysunku nr 21.

6.4.8.

Urządzenie może być teraz zawieszone za pomocą wcześniej przygotowanych zawiesi.
Urządzenie powinno być podnoszone w górę za pomocą odpowiednich pasów, które nie
spowodują deformacji urządzenia lub za pomocą podnośnika. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w stabilnej pozycji.

6.4.9.

Podłącz wymagane przewody powietrzno-spalinowe.

6.4.10. Podłącz gaz zgodnie z rozdziałem 5.2 niniejszej instrukcji.
6.4.11. Zamocuj dołączoną wtyczkę zasilania do przewodu elektrycznego (wg rozdz. 5.3.2), trójżyłowego
o odpowiednim przekroju, przeznaczonego do napięcia 230V/50Hz i obciążalności 125W
wg kolejności:
Brązowy (Czerwony) - Przewód fazowy L
Niebieski (Czarny)
- Przewód neutralny N
Zielony / Żółty
- Przewód ochronny 7
Maksymalne zabezpieczenie elektryczne przeciwzwarciowe - 3A.
UWAGA:
Przed uruchomieniem sprawdź polaryzację przewodów elektrycznych.
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6.5

ETL 09/11/15
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6.5.1.

Po zdjęciu opakowania ochronnego rur i wyjęciu z kartonowych pudełek części składowych
promiennika, upewnij się, że nie noszą śladów uszkodzeń. Sprawdź czy wszystkie elementy
konieczne do zmontowania urządzenia znajdują się w dostawie.

6.5.2.

Umieść rury promieniujące na kozłach obok siebie zapewniając 150mm przestrzeni między
urządzeniem a posadzką. Przymocuj rury promiennika do wsporników za pomocą dołączonych,
nagwintowanych obejm w kształcie „U”, po jednej obejmie do jednego wieszaka tak, jak pokazano
na rysunku nr 23. Przy dokręcaniu należy zachować ostrożność aby nie zerwać gwintów.

6.5.3.

Umieść pierwszy zacisk rury promieniującej na jej końcu upewniając się, że jest on wsunięty do
oporu. Zamontuj skrzynkę palnika do promiennika upewniając się, że jest w pozycji pionowej
zatrzaskiem skierowanym do góry (zobacz rysunek 10) oraz że elementy łączone wsunięte są do
oporu. Dokręć nakrętki zacisku tak, aby linia spawu zachowała się w jednej linii.

6.5.4.

Umieść drugi zacisk rury promieniującej na końcu rury promieniującej upewniając się, że jest on
wsunięty do oporu. Zamontuj wentylator do promiennika upewniając się, że jest w pozycji poziomej
oraz że elementy łączone wsunięte są do oporu. Przed dociągnięciem śrub upewnij się, czy
elementy łączone wsunięte są do oporu. Przy dokręcaniu należy zachować szczególną ostrożność
aby nie zerwać gwintów.

6.5.5.

Umieść dwa reflektory na wspornikach w taki sposób aby zachodziły na siebie 50mm a następnie
ułóż równo (zobacz rys. 23). Przymocuj dwa reflektory do wewnętrznego wieszaka za pomocą
dwóch zacisków oraz śrub dociskowych M6 z podkładkami znajdującymi się w zestawie. Przykręć
pozostałe elementy mocujące do dwóch zewnętrznych wsporników jak pokazano na rysunku nr 23.

6.5.6.

Wpasuj odpowiednio reflektory końcowe i zamocuj je do reflektorów głównych używając
dołączonych klipsów. Przymocuj reflektor promiennika do wsporników używając dołączonych śrub
i specjalnych podkładek dystansowo-dociskowych. Szczegóły montażu podkładek pokazane są na
rysunku nr 23. Dokręć śruby wystarczająco mocno aby zapewnić właściwe połączenie elementów.

6.5.7.

Urządzenie może być teraz zawieszone za pomocą wcześniej przygotowanych zawiesi.
Urządzenie powinno być podnoszone w górę za pomocą odpowiednich pasów, które nie
spowodują deformacji urządzenia lub za pomocą podnośnika. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w stabilnej pozycji.

6.5.8.

Podłącz wymagane przewody powietrzno-spalinowe.

6.5.9.

Podłącz gaz zgodnie z rozdziałem 5.2 niniejszej instrukcji.

6.5.10. Zamocuj dołączoną wtyczkę zasilania do przewodu elektrycznego (wg rozdz. 5.3.2), trójżyłowego
o odpowiednim przekroju, przeznaczonego do napięcia 230V/50Hz i obciążalności 125W
wg kolejności:
Brązowy (Czerwony) - Przewód fazowy L
Niebieski (Czarny)
- Przewód neutralny N
Zielony / Żółty
- Przewód ochronny 7
Maksymalne zabezpieczenie elektryczne przeciwzwarciowe - 3A.
UWAGA:
Przed uruchomieniem sprawdź polaryzację przewodów elektrycznych.
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6.6
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6.7.1.

Po zdjęciu opakowania ochronnego rur i wyjęciu z kartonowych pudełek części składowych
promiennika upewnij się, że nie noszą śladów uszkodzeń. Sprawdź czy wszystkie elementy
konieczne do zmontowania urządzenia znajdują się w dostawie. Zaleca się zawieszanie
urządzenia sekcjami, które oddzielone są zaciskami rury. Urządzenie może być instalowane
zgodnie z preferencjami Instalatora.

6.6.1

Umieść rury promieniujące na kozłach obok siebie zapewniając 150mm przestrzeni między
urządzeniem a posadzką. Przymocuj rury promiennika do wsporników za pomocą dołączonych,
nagwintowanych obejm w kształcie „U”, po jednej obejmie do jednego wieszaka tak, jak pokazano
na rysunku nr 24. Przy dokręcaniu należy zachować ostrożność aby nie zerwać gwintów. Upewnij
się, że rury ułożone są szwem w stronę przeciwną od reflektora.

6.6.3.

Umieść pierwszy zacisk rury promieniującej na jej końcu upewniając się, że jest on wsunięty do
oporu. Zamontuj skrzynkę palnika do promiennika upewniając się, że jest w pozycji pionowej
zatrzaskiem skierowanym do góry (zobacz rysunek 10) oraz że elementy łączone wsunięte są do
oporu. Dokręć nakrętki zacisku tak, aby linia spawu zachowała się w jednej linii.

6.6.4.

Umieść drugi zacisk rury promieniującej na jej końcu upewniając się, że jest on wsunięty do oporu.
Zamontuj wentylator do promiennika upewniając się, że jest w pozycji poziomej oraz że elementy
łączone wsunięte są do oporu. Przed dociągnięciem śrub upewnij się czy elementy łączone
wsunięte są do oporu. Przy dokręcaniu należy zachować szczególną ostrożność aby nie zerwać
gwintów.

6.6.5.

Dwie sekcje urządzenia mogą być teraz zawieszone za pomocą wcześniej przygotowanych
zawiesi. Urządzenie powinno być podnoszone w górę za pomocą odpowiednich pasów, które nie
spowodują deformacji urządzenia lub za pomocą podnośnika. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w stabilnej pozycji.

6.6.6.

Umieść trzeci zacisk na końcu rury promieniującej upewniając się, że jest on wciśnięty do oporu.
Zamocuj drugą rurę promieniującą upewniając się, że jest ona odpowiednio dosunięta tak, jak
pokazano na rysunku nr 24. Za pomocą wkrętów przykręć do siebie dwie sekcje upewniając się, że
są one w linii prostej. Przy dokręcaniu należy zachować szczególną ostrożność aby nie zerwać
gwintów.

6.6.7.

Umieść dwa panele reflektora na wspornikach tak, aby reflektor był wysunięty od ostatniego
wspornika około 80 mm (zobacz rysunek nr 24). Umieść trzeci reflektor tak, aby zachodził 50mm
na poprzedni. Przymocuj pierwszy i drugi panel reflektora za pomocą zatrzasków do drugiego
wspornika i za pomocą dwóch zacisków oraz śrub dociskowych M6 z podkładkami znajdującymi
się w zestawie. Koniec środkowego reflektora przytwierdź do końcowego za pomocą zacisków
typu „U”, załączonych w zestawie, jak pokazano na rysunku nr 24. Przykręć pozostałe uchwyty (6)
do pozostały wsporników, jak pokazano na rysunku nr 24.

6.6.8.

Wpasuj odpowiednio reflektory końcowe i zamocuj je do reflektorów głównych używając
dołączonych klipsów. Przymocuj reflektor promiennika do wsporników używając dołączonych śrub
i specjalnych podkładek dystansowo-dociskowych. Szczegóły montażu podkładek pokazane są na
rysunku nr 24. Dokręć śruby wystarczająco mocno aby zapewnić właściwe połączenie elementów.

6.6.9

Podłącz wymagane przewody powietrzno-spalinowe.

6.6.10 Podłącz zasilanie gazem zgodnie z punktem 5.2 – Zasilanie gazem, zgodnie z instrukcją montażu.

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
34

Gazowy promiennik rurowy

6.6.11. Zamocuj dołączoną wtyczkę zasilania do przewodu elektrycznego (wg rozdz. 5.3.2), trójżyłowego
o odpowiednim przekroju, przeznaczonego do napięcia 230V/50Hz i obciążalności 125W
wg kolejności:
Brązowy (Czerwony) - Przewód fazowy L
Niebieski (Czarny)
- Przewód neutralny N
Zielony / Żółty
- Przewód ochronny 7

Maksymalne zabezpieczenie elektryczne przeciwzwarciowe - 3A.

UWAGA:
Przed uruchomieniem sprawdź polaryzację przewodów elektrycznych.
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6.7

ETL 29/34

Rys. 25
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6.7.2.

Po zdjęciu opakowania ochronnego rur i wyjęciu z kartonowych pudełek części składowych
promiennika, upewnij się, że nie noszą śladów uszkodzeń. Sprawdź czy wszystkie elementy
konieczne do zmontowania urządzenia znajdują się w dostawie. Zaleca się zawieszanie
urządzenia sekcjami, które oddzielone są zaciskami rury. Urządzenie może być instalowane
zgodnie z preferencjami Instalatora.

6.7.3.

Umieść rury promieniujące na kozłach obok siebie zapewniając 150mm przestrzeni między
urządzeniem a posadzką. Przymocuj rury promiennika do wsporników za pomocą dołączonych,
nagwintowanych obejm w kształcie „U”, po jednej obejmie do jednego wieszaka tak, jak pokazano
na rysunku nr 25. Przy dokręcaniu należy zachować ostrożność, aby nie zerwać gwintów. Upewnij
się, że rury ułożone są szwem w stronę przeciwną od reflektora.
UWAGA: Upewnij się, że tabulator w stosunku do wentylatora jest zamontowany jak na rysunku
nr 26. Nieprawidłowy montaż rury promieniującej powoduje utratę gwarancji producenta.

Zacisk rury promieniującej
Wentylator

Rura promieniująca
(4" x 4.572m)
Zawirowywacz
Rys. 26
6.7.4.

Umieść pierwszy zacisk rury promieniującej na jej końcu upewniając się, że jest on wsunięty do
oporu. Zamontuj jednostkę sterującą do promiennika upewniając się, że jest w pozycji pionowej
zatrzaskiem skierowanym do góry (zobacz rysunek 10) oraz że elementy łączone wsunięte są do
oporu. Dokręć nakrętki zacisku tak, aby linia spawu zachowała się w jednej linii.

6.7.5.

Umieść drugi zacisk rury promieniującej na jej końcu upewniając się, że jest on wsunięty do oporu.
Zamontuj wentylator do promiennika upewniając się, że jest w pozycji poziomej oraz że elementy
łączone wsunięte są do oporu. Przed dociągnięciem śrub upewnij się czy elementy łączone
wsunięte są do oporu. Przy dokręcaniu należy zachować szczególną ostrożność aby nie zerwać
gwintów.

6.7.6.

Dwie sekcje urządzenia mogą być teraz zawieszone za pomocą wcześniej przygotowanych
zawiesi. Urządzenie powinno być podnoszone w górę za pomocą odpowiednich pasów, które nie
spowodują deformacji urządzenia lub za pomocą podnośnika. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w stabilnej pozycji.

6.7.7.

Umieść trzeci zacisk na końcu rury promieniującej upewniając się, że jest on wciśnięty do oporu.
Zamocuj drugą rurę promieniującą upewniając się, że jest ona odpowiednio dosunięta, jak
pokazano na rysunku nr 26. Za pomocą wkrętów przykręć do siebie dwie sekcje upewniając się, że
są one w linii prostej. Przy dokręcaniu należy zachować szczególną ostrożność aby nie zerwać
gwintów.
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6.7.8.

Umieść dwa panele reflektora na wspornikach tak, aby reflektor był wysunięty od ostatniego
wspornika około 80 mm (zobacz rysunek nr 25). Umieść trzeci reflektor tak, aby zachodził 50mm
na poprzedni. Przymocuj pierwszy i drugi panel reflektora za pomocą zatrzasków do drugiego
wspornika i za pomocą dwóch zacisków oraz śrub dociskowych M6 z podkładkami znajdującymi
się w zestawie. Koniec środkowego reflektora przytwierdź do końcowego za pomocą zacisków
typu „U” załączonych w zestawie, jak pokazano na rysunku nr 25. Przykręć pozostałe uchwyty (6)
do pozostałych wsporników jak, pokazano na rysunku nr 25.

6.7.9.

Wpasuj odpowiednio reflektory końcowe i zamontuj je do reflektorów głównych używając
dołączonych klipsów. Przymocuj reflektor promiennika do wsporników używając dołączonych śrub
i specjalnych podkładek dystansowo-dociskowych. Szczegóły montażu podkładek pokazane są na
rysunku nr 25. Dokręć śruby wystarczająco mocno aby zapewnić właściwe połączenie elementów.

6.7.10. Podłącz wymagane przewody powietrzno-spalinowe.
6.7.11. Podłącz zasilanie gazem zgodnie z punktem 5.2 – Zasilanie gazem, zgodnie z instrukcją montażu.
6.7.12. Zamocuj dołączoną wtyczkę zasilania do przewodu elektrycznego (wg rozdz. 5.3.2), trójżyłowego
o odpowiednim przekroju, przeznaczonego do napięcia 230V/50Hz i obciążalności 125W
wg kolejności:
Brązowy (Czerwony) - Przewód fazowy L
Niebieski (Czarny)
- Przewód neutralny N
Zielony / Żółty
- Przewód ochronny 7
Maksymalne zabezpieczenie elektryczne przeciwzwarciowe - 3A.

UWAGA:
Przed uruchomieniem sprawdź polaryzację przewodów elektrycznych.
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6.8

ETL 42/47

Rys. 27
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6.8.1.

Po zdjęciu opakowania ochronnego rur i wyjęciu z kartonowych pudełek części składowych
promiennika, upewnij się, że nie noszą śladów uszkodzeń. Sprawdź czy wszystkie elementy
konieczne do zmontowania urządzenia znajdują się w dostawie. Zaleca się zawieszanie
urządzenia sekcjami, które oddzielone są zaciskami rury. Urządzenie może być instalowane
zgodnie z preferencjami Instalatora.

6.8.2.

Umieść rury promieniujące na kozłach obok siebie zapewniając 150mm przestrzeni między
urządzeniem a posadzką. Przymocuj rury promiennika do wsporników za pomocą dołączonych,
nagwintowanych obejm w kształcie „U”, po jednej obejmie do jednego wieszaka tak, jak pokazano
na rysunku nr 27. Przy dokręcaniu zachować ostrożność, aby nie zerwać gwintów. Upewnij się, że
rury ułożone są szwem w stronę przeciwną od reflektora.
UWAGA: Upewnij się, że tabulator w stosunku do wentylatora jest zamontowany jak na rysunku
nr 28. Nieprawidłowy montaż rury promieniującej powoduje utratę gwarancji producenta.

Obejma łącząca
Wentylator

Rura promieniująca
(4" x 4.572m)
z zawirowywaczem
Rys. 28
6.8.3.

Umieść pierwszy zacisk rury promieniującej na jej końcu upewniając się, że jest on wsunięty do
oporu. Zamontuj skrzynkę palnika do promiennika upewniając się, że jest w pozycji pionowej
zatrzaskiem skierowanym do góry (zobacz rysunek 10) oraz że elementy łączone wsunięte są do
oporu. Dokręć nakrętki zacisku tak, aby linia spawu zachowała się w jednej linii.

6.8.4.

Umieść drugi zacisk rury promieniującej na jej końcu, gdzie zamontowany jest zawirowywacz,
upewniając się, że zacisk wsunięty jest do oporu (rysunek 27 i 28). Zamontuj wentylator do
promiennika upewniając się, że jest w pozycji poziomej oraz że elementy łączone wsunięte są do
oporu. Przed dociągnięciem śrub upewnij się czy elementy łączone wsunięte są do oporu. Przy
dokręcaniu należy zachować szczególną ostrożność aby nie zerwać gwintów.

8.8.5.

Trzy sekcje urządzenia mogą być teraz zawieszone za pomocą wcześniej przygotowanych zawiesi
zgodnie z rozdziałem 5.1 - w punktach zawieszenia wskazanych na rysunku nr 27. Urządzenie
powinno być podnoszone w górę za pomocą odpowiednich pasów, które nie spowodują deformacji
urządzenia lub za pomocą podnośnika. Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w stabilnej
pozycji.

6.8.6.

Umieść trzeci zacisk na końcu rury promieniującej upewniając się, że jest on wciśnięty do oporu.
Zamocuj centralną (krótką) rurę promieniującą upewniając się, że jest ona odpowiednio dosunięta,
tak jak pokazano na rysunku nr 27. Za pomocą wkrętów przykręć do siebie dwie sekcje upewniając
się, że są one w linii prostej. Przy dokręcaniu należy zachować szczególną ostrożność aby nie
zerwać gwintów.

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
40

Gazowy promiennik rurowy

6.8.7.

Umieść czwarty zacisk na końcu rury promieniującej upewniając się, że jest on wciśnięty do oporu
a następnie dołącz do wcześniej zamontowanej sekcji upewniając się, że jest ona odpowiednio
dosunięta. Wszystkie części promiennika należy skręcić ze sobą tak, jak pokazano na rysunku
nr 27 upewniając się, że są one w linii prostej. Przy dokręcaniu należy zachować szczególną
ostrożność aby nie zerwać gwintów.

6.8.8.

Umieść jeden panel reflektora na dwóch wspornikiem przyległych do skrzynki palnika a drugi panel
reflektora na dwóch wspornikach w sąsiedztwie wentylatora. Ustaw panele reflektora tak, aby ich
zewnętrzne krawędzie wystawały za wspornikiem około 50mm (zobacz rysunek nr 27). Umieścić
pozostałe dwa panele reflektora tak, jak pokazano na rysunku 24, pamiętając aby nakładały się
50mm w każdym miejscu połączenia. Zaciśnij pierwszy i drugi panel reflektora w miejscach
w których nakładają się na siebie, do drugiego wspornika przy użyciu dwóch wkrętów M6 oraz
podkładek. Przymocuj również, trzeci i czwarty panel reflektora analogicznie jak dwa pierwsze.
Środkowe reflektory przytwierdź za pomocą zacisków typu „U” załączonych w zestawie, jak
pokazano na rysunku nr 27. Przykręć pozostałe uchwyty (6) do pozostałych wsporników, jak
pokazano na rysunku nr 27.

6.8.9.

Wpasuj odpowiednio reflektory końcowe i zamocuj je do reflektorów głównych używając
dołączonych klipsów. Przymocuj reflektor promiennika do wsporników używając dołączonych śrub
i specjalnych podkładek dystansowo-dociskowych. Szczegóły montażu podkładek pokazane są na
rysunku nr 27. Dokręć śruby wystarczająco mocno aby zapewnić właściwe połączenie elementów.

6.8.10. Podłącz wymagane przewody powietrzno-spalinowe.
6.8.11. Podłącz zasilanie gazem zgodnie z punktem 5.2 – Zasilanie gazem, zgodnie z instrukcją montażu.
6.8.12. Zamocować dołączoną wtyczkę zasilania do przewodu elektrycznego (wg rozdz. 5.3.2),
trójżyłowego o odpowiednim przekroju, przeznaczonego do napięcia 230V/50Hz i obciążalności
125W wg kolejności:
Brązowy (Czerwony) - Przewód fazowy L
Niebieski (Czarny)
- Przewód neutralny N
Zielony / Żółty
- Przewód ochronny 7
Maksymalne zabezpieczenie elektryczne przeciwzwarciowe - 3A.

UWAGA:
Przed uruchomieniem sprawdź polaryzację przewodów elektrycznych.
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7.

EKSPLOATACJA
Ważne jest, aby na wszystkich nowych instalacjach, na których zainstalowane są urządzenia
przed rozruchem przeprowadzić kontrolę szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.1.

Zapłon

7.1.1.

Zamknij i dociśnij zatrzaski pokrywy skrzynki palnika. Urządzenie nie pracuje przy nieszczelnej
pokrywie.

7.1.2.

Po odpowietrzeniu instalacji otwórz zawór gazowy na zasilaniu.

7.1.3.

Nastaw tryb pracy zegara sterującego i termostatu na pracę.

7.1.4.

Przełącz wyłączniki urządzenia na ON. Czerwona lampka kontrolna promiennika powinna się
zapalić, wentylator zaczyna pracować załączając czujnik ciśnienia. Pomarańczowa lampka
kontrolna zapali się, sygnalizując właściwe podciśnienie w układzie.

7.1.5.

Po czasie przewietrzania (około 10 sekund) następuje próba zapłonu. Zasilona cewka
elektrozaworu otwiera przepływ gazu i jednocześnie na palniku pojawia się iskra zapłonowa.

7.1.6.

Po prawidłowym zapłonie zainicjowana elektroda jonizacyjna odcina sygnał iskrownika.

7.1.7.

Jeżeli w ciągu 12 sekund nie nastąpi zapłon, próba startu urządzenia zostaje przerwana;
elektrozawór zamyka się a iskrownik przestaje pracować, wentylator przestaje się kręcić
a pomarańczowa lampka kontrolna gaśnie. Urządzenie znajduje się w stanie blokady.

7.1.8.

Aby ponownie uruchomić urządzenie odłącz zasilanie urządzenia na ok 10 sekund i ponownie
załącz. Jeżeli ta procedura nie odblokuje urządzenia należy skontaktować się z Serwisem.

7.1.9.

Jeżeli urządzenie nadal nie uruchamia się poprawnie, odłącz zasilanie elektryczne, należy odciąć
dopływ gazu do urządzenie i zlokalizować przyczynę awarii.

7.1.10.

Jeżeli podczas normalnej pracy promiennika nastąpi przerwa w dopływie gazu, urządzenie
wykona automatycznie próbę ponownego zapłonu. Dopiero w przypadku nieudanej próby
przejdzie w stan blokady.

7.2.

Wyłączenie promiennika

7.2.1.

Aby wyłączyć urządzenie na krotki okres czasu odłącz zasilanie urządzenia.

7.2.2.

Aby wyłączyć urządzenie na dłuższy okres wyłącz dopływ do urządzenia zarówno energii
elektrycznej jak i gazu zamykając zawór gazowy.

7.3

Kontrola ciśnienia gazu

7.3.1.

Odłącz dopływ energii elektrycznej do urządzenia.

7.3.2.

Podłącz dobrze skalibrowany manometr do króćca pomiarowego znajdującego się na tylnej
ściance skrzynki palnika (rysunek nr 29).

7.3.3.

Otwórz skrzynkę kontrolną przez zluzowanie dwóch zatrzasków.

7.3.4.

Aby dokonać pomiaru ciśnienia zasilania gazu należy wykonać poniższe czynności.

7.3.4.1.

Odkręć śrubę (dwa obroty w lewo) z lewej strony elektrozaworu (oznaczenie Gaz IN) i przyłącz
wolny koniec wężyka króćca pomiarowego na tylnej ściance skrzynki palnika (rysunek nr 29).
Zamknij szczelnie drzwiczki skrzynki palnika.
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7.3.4.2.

Załącz urządzenie i sprawdź odczyt manometru. Wskazania powinny być zgodne z parametrami
podanymi poniżej. Kategoria gazu podana jest na tabliczce znamionowej urządzenia (na
drzwiczkach skrzynki palnika).
Kategoria 2H: gaz G20

(gaz ziemny): ciśnienie zasilania

20mbar (ciśnienie nominalne)
17mbar (ciśnienie minimalne)
25mbar (ciśnienie maksymalne)

Kategoria 3+: gaz G30

(butan): ciśnienie zasilania

29mbar (ciśnienie nominalne)
25mbar (ciśnienie minimalne)
35mbar (ciśnienie maksymalne)

Kategoria 3+: gaz G31

(propan): ciśnienie zasilania

37mbar (ciśnienie nominalne)
25mbar (ciśnienie minimalne)
45mbar (ciśnienie maksymalne)

7.3.4.3.

Odłącz zasilanie elektryczne i zdejmij wężyk króćca testowego z elektrozaworu, do którego był
podłączony. Dokręć poluzowaną śrubę elektrozaworu.

7.3.5.

Aby dokonać pomiaru ciśnienia gazu na palniku należy wykonać poniższe czynności.

7.3.5.1.

Odkręć śrubę (dwa obroty w lewo) z PRAWEJ strony elektrozaworu (oznaczenie Gaz OUT)
i przyłącz wolny koniec wężyka króćca testowego znajdującego się na tylnej ściance skrzynki
palnika (rysunek nr 29). Zamknij szczelnie drzwiczki skrzynki palnika.

7.3.5.2.

Załącz urządzenie i sprawdź odczyt manometru. Wskazania powinny być zgodne z parametrami
podanymi poniżej. Kategoria gazu podana jest na tabliczce znamionowej urządzenia
(na drzwiczkach skrzynki palnika).
Kategoria 2H: typ gazu G20 (ziemny):

7.3.5.3.

ciśnienie na dyszy

12.5mbar

Jeżeli wartości ciśnienia gazu na palniku są niewłaściwe, odłącz zasilanie elektryczne i zdejmij
osłonkę śruby regulacyjnej elektrozaworu. Zamknij i zatrzaśnij skrzynkę palnika. Uruchom
promiennik. Zdejmij zaślepkę otworu regulacyjnego elektrozaworu (na górnej powierzchni
skrzynki palnika) i wprowadź odpowiednio długi wkrętak płaski. Upewnij się czy masz dostęp do
śruby regulacyjnej elektrozaworu. Ciśnienie zwiększa się przez kręcenie zgodnie z ruchem
wskazówek zegara a zmniejsza przez ruch odwrotny (rysunek nr 29).

Pokrętło nastawy ciśnienia
LEWO (Gaz In)

Manometr
Rura manometryczna

Pokrętło nastawy ciśnienia
PRAWO (Gaz Out)

Pokrętło testowe

Regulator ciśnienia

Rys. 29
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7.3.5.4.

Po nastawieniu żądanej wartości ciśnienia odłącz zasilanie urządzenia i załóż ponownie zaślepkę
otworu regulacyjnego. Odłącz wężyk testowy z króćca pomiaru ciśnienia i dokręć śrubę. Zamknij
i zatrzaśnij skrzynkę palnika.

7.4

Nadzór płomienia

7.4.1.

Włącz w normalny sposób urządzenie, zamknij zawór gazowy obserwując jednocześnie czy
pomarańczowa lampka zapali się.

7.4.2.

Zwróć uwagę czy po 10-cio sekundowej próbie startu urządzenie przejdzie w stan blokady
(zamknięty zawór gazowy) i zgaśnie pomarańczowa lampka kontrolna.

7.4.3.

Jeśli próba przebiegła pomyślnie uruchom urządzenie normalnie pamiętając o minimum 10-cio
sekundowej przerwie do ponownego załączenia.

7.5

Kontrola czujnika ciśnienia

7.5.1.

Podczas normalnej pracy urządzenia odłącz wtyczkę zasilania wentylatora (oznaczenie
)
znajdującą się na bocznej ściance skrzynki palnika. Palnik powinien zgasnąć w ciągu
około 3 sekund.

7.5.2.

Pozostaw wentylator rozłączony na okres około 30 sekund aby upewnić się, że nie nastąpi
samoczynna, ponowna próba startu urządzenia.

7.5.3.

Jeśli próba przebiegła pomyślnie odłącz zasilanie urządzenia i wepnij ponownie wtyczkę zasilania
wentylatora.

8.

SERWIS
Ważne jest, aby raz w roku dokonywać sprawdzenia urządzenia przed sezonem grzewczym.
Przeglądu takiego powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie do tego uprawnienia.
W pomieszczeniach o dużym zapyleniu kontrolę powinno przeprowadzać się częściej.

5.
6.

WAŻNE:
Nie zostawiać żadnych przedmiotów, zwłaszcza drabiny przed urządzeniem.
Podłączenie gazowe oraz elektryczne musi być zaizolowane przed pracami związanymi
z serwisem lub wymianą części.
Sprawdź podłączenia gazowe po wykonaniu czynności serwisowych.
Jeżeli prace związane z serwisem wymagały ingerencji, przeróbki instalacji elektrycznej
połączenia muszą być sprawdzone za pomocą odpowiedniego urządzenia.
Sprawdź uziemienie.
Sprawdź biegunowość.

8.1

Wentylator

8.1.1

Odłącz wtyczkę zasilania wentylatora (oznaczoną
palnika.

8.1.2

W przypadku instalacji z odprowadzeniem spalin odłącz przewód spalinowy od wentylatora.

8.1.3

Poluzuj nakrętki na złączach mocujących wentylator a następnie zdejmij wentylator z rury
promieniującej.

8.1.4

Sprawdź główny wirnik oraz wirnik chłodzenia a następnie przeczyść miękką szczoteczką w celu
usunięcia pyłów. Sprawdź czy wirnik obraca się swobodnie a na łożyskach nie ma luzu i są one
nasmarowane.

1.
2.
3.
4.

) zamontowanego po stronie skrzynki
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8.2

Skrzynka palnika
Skrzynka palnika może być odinstalowana od urządzenia jedynie na poziomie gruntu.

8.2.1

Odłącz zasilanie elektryczne z gniazda zamontowanego po stronie skrzynki, odłącz zasilanie
gazu od urządzenia, odłącz zasilanie gazu podpięte do palnika pozostawiając nypel 1/2”
wkręcony w elektrozawór.

8.2.2

Poluzuj nakrętki na złączach mocujących skrzynkę palnika a następnie zdejmij skrzynkę palnika
z rury promieniującej.

8.2.3

Elektrody zapłonowe

8.2.3.1

Otwórz drzwi skrzynki palnika przez zluzowanie dwóch zatrzasków.

8.2.3.2

Odłącz szary sensor zapłonu oraz zielony/żółty przewód masowy od elektrod poprzez delikatne
pociągnięcie złącza za pomocą kombinerek.

8.2.3.3

Odkręć śrubę mocowania elektrod do skrzynki palnika a następnie wyjmij zespół elektrod.

8.2.3.4

Sprawdź czy końcówki elektrod są mocno utlenione, jeżeli tak należy wymienić elektrody.

8.2.3.5

Po ponownym montażu elektrod upewnij się, że wszystkie połączenia do elektrod są poprawnie
zamocowane.

8.2.4

Palnik

8.2.4.1

Odkręć dwie śruby dociskowe M4 x 25 wspornika palnika a następnie otwórz klapkę palnika.
Odkręć palnik od korpusu wtryskiwacza a następnie wyjmij ze skrzynki palnika. Przeczyść palnik
za pomocą miękkiej szczotki w celu usunięcia osadów.

8.2.4.2

Sprawdź wtryskiwacze a następnie przeczyść ściereczką jeżeli tego wymagają.

8.2.4.3

W celu usunięcia wtryskiwaczy od korpusu odkręć je za pomocą klucza, przytrzymując łącznik
wtryskiwacza drugim kluczem.

8.2.5

Kable elektryczne

8.2.5.1

Sprawdź czy przewody elektryczne nie są uszkodzone, jeżeli tak należy je wymienić.

8.2.6

Wlot powietrza

8.2.6.1

Sprawdź czy otwory wlotowe powietrza znajdujące się pomiędzy końcówką panelu skrzynki
palnika a kołnierzami wlotu powietrza nie posiadają ciał obcych, nie są przesłonięte. Sprawdź
również czy siatka wlotu powietrza jest czysta. Jeżeli jest to konieczne należy przeczyścić
zakurzone elementy.

8.2.6.2

W przypadku urządzeń posiadających pobór powietrza z zewnątrz koniecznie odłącz przewód
powietrza od promiennika.

8.2.6.3

Po usunięciu przewodu poboru powietrza przeczyść otwór wlotu powietrza w celu usunięcia
zanieczyszczeń.

8.2.7

Drzwiczki

8.2.7.1

Sprawdź stan uszczelki znajdującej się wokół skrzynki palnika.
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8.3

Reflektor

8.3.1.

Jeżeli konieczne jest zdjęcie reflektora odkręć obejmy oraz zatrzaski typu „U” a następnie usuń
panele rozpoczynając od nakładki końcowej reflektora. Kurz nagromadzony na reflektorze usuń
miękką szczotką a następnie przetrzyj szmatką przy użyciu delikatnego detergentu.

8.4

Przewód kominowy

8.4.1

Przy urządzeniach z odprowadzeniem spalin wszelkie przeglądy należy wykonywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi

8.5

Ponowny montaż i uruchomienie

8.5.1

Ponownie montaż urządzenia wykonaj zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale nr 5.

8.6

Dodatkowe elementy sterujące

8.6.1

Termostat, przekaźnik czasowy, termostat przeciwzamrożeniowy powinny być sprawdzone pod
względem poprawności działania.

9.

CZĘŚCI ZAMIENNE
WAŻNE: Odłącz zasilanie elektryczne i dopływ gazu przed ingerencją w urządzenie. Praca może
być wykonywane na wysokości przy użyciu odpowiedniego sprzętu, zaleca się jednak ingerencję
na poziomie posadzki.

9.1

Wentylator

9.1.1

W celu demontażu wentylatora kieruj sie wskazówkami
i 8.1.3 znajdujących się w rozdziale SERWIS.

9.1.2

Odkręć trzy śruby mocujące wentylator

zawartymi w przedziale 8.1.1, 8.1.2

Rys. 30
9.1.3

Podczas montażu kryzy i złącza nową uszczelkę należy montować pomiędzy wentylatorem
a nakładką, jak pokazano na rysunku powyżej.
WAŻNE: Dotyczy tylko MODELU typ ETU15
Otwory wpustowe powietrza w części cylindrycznej złącza muszą być tak umieszczone, aby były
poniżej poziomej osi emitera.

9.2

Elektrody

9.2.1.

Odłącz szary sensor zapłonu oraz zielony/żółty przewód masowy od elektrod,
delikatne pociągnięcie złącza za pomocą kombinerek.
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9.2.2.

Odkręć śrubę mocowania elektrod do skrzynki palnika a następnie wyjmij zespół elektrod.

9.2.3.

Odkręć śruby zaciskowe M3 zabezpieczające elektrody.

9.2.4.

Po zamontowaniu elektrod zamiennych należy sprawdzić czy są one zamontowane we właściwy
sposób.

9.3

Kontrola zapłonu

9.3.1

Odkręć dwie śruby mocujące zacisk kabla do kontroli zapłonu i wyjmij zacisk kabla.

9.3.2

Odłącz dwanaście Molex, podłączenie elektryczne oraz szary sensor zapłonu HT od skrzynki
zapłonowej.

9.3.3

Odkręć śrubę M3 zabezpieczającą mocowanie skrzynki zapłonowej z elektrozaworem
a następnie wyjmij skrzynkę zapłonową.

9.4

Presostat

9.4.1

Odłącz zespół rury powietrza od presostatu oznaczonego “H” oraz od króćca pomiarowego
znajdującego się w centrum przegrody powietrznej.

9.4.2

Odkręć dwa wkręty 8 x12 samo-mocujące, następnie odłącz zasilanie elektryczne.

9.4.3

Odkręć trzy przewody podłączone do presostatu poprzez delikatne pociągnięcie za pomocą
kombinerek.

9.4.4

Wyjmij przepustnicę połączoną z presostatem oznaczoną literą “L”.

9.4.5

Podczas instalacji nowego przełącznika ciśnienia powietrza, podłączenie elektryczne podłącz
zgodnie z diagramem pokazanym w rozdziale 5.3.3 rysunek 13. Zainstaluj przepustnicę
oznaczoną literą „L”.

9.5

Zespół palnika

9.5.1

W celu wymiany palnika odkręć dwie śruby M4 x 25 dokręcone do palnika, następnie usuń klapę
palnika. Odkręć palnik od korpusu wtryskiwacza a następnie wyjmij ze skrzynki palnika.

9.6

Szyna gazowa

9.6.1

Odłącz palnik jak opisano w rozdziale 7.5. Szynę gazową odkręć od korpusu za pomocą klucza.

9.7

Zawór elektromagnetyczny

9.7.1

Usuń jednostkę zapłonową (rozdział 9.3) oraz palnik (rozdział 9.5), następnie odłącz zasilanie
gazowe od jednostki sterującej pozostawiając nypel ½” w zaworze. Odkręć dwie śruby M4
mocujące zawór do wspornika a następnie wyjmij zespół zaworu regulacyjnego .

9.7.2

Odkręć cztery śruby zabezpieczające kołnierz zaworu z wlotem a następnie usuń kołnierz oraz
nypel ½”.

9.7.3

Odkręć cztery śruby M4 zabezpieczające kołnierz do zaworu kontrolnego otworu wylotowego
a następnie usuń kołnierze oraz wtryskiwacz.

9.7.4

Odkręć dwie śruby M4 zabezpieczające wspornik zaworu z zaworem kontrolnym i usuń wspornik
zaworu.

9.7.5

Po wymianie zaworu sprawdź ciśnienie gazu zgodnie z danymi w rozdziale 5.3.

WAŻNE: Należy dokonać pomiaru szczelności urządzeń za pomocą odpowiednich narzędzi.
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9.8

Lampki kontrolne

9.8.1

Odłącz podłączenie elektryczne od
pomocą kombinerek.

9.8.2

Przeciśnij lampki kontrolne poprzez otwór znajdujący się w skrzynce palnika. Zdejmij podkładkę
mocującą sprężynę ze skrzynką palnika.

9.8.3

Podczas wymiany lampek kontrolnych wciśnij je poprzez otwór znajdujący się w skrzynce palnika
a następnie dociśnij sprężynę. Podłącz elektrykę zgodnie z diagramami z rozdziału 5.3.3
rysunek nr 13.

9.9

Części zamienne

lampek kontrolnych poprzez delikatne pociągnięcie za

Poniżej lista części zamiennych:
Część

Numer

Uszczelka
Elektrody
Kontrola zapłonu
Zawór
Wentylator
Presostat - przełącznik powietrza
Lampka kontrolna - Czerwona
Lampka kontrolna - Pomarańczowa
Drzwiczki skrzynki palnika

4260132
4260368
4262197
4262586
4262256
4262278
4262280
4262281
4262409

10.

PRZEZBROJENIE

10.1

Przezbrojenie z gazu ziemnego na gaz płynny

10.1.1

Odkręć śruby obejmy szyny gazowej. Odkręć szynę gazową i wyjmij ją ze skrzynki panika.
Używaj klucza płaskiego, odkręć dyszę palnika i zamień ją na właściwą (dysza znajduje się
w zestawie). Sprawdź oznaczenie dyszy i jej zgodność z danymi (wg punktu 1).

10.1.2.

Zdejmij osłonkę śruby regulacyjnej elektrozaworu. Przekręć śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem
wskazówek zegara „do oporu”. Załóż ponownie osłonkę śruby regulacyjnej.

10.1.3.

Naklej nową tabliczkę znamionową z właściwymi danymi.

10.1.4

Upewnij się, że ciśnienie gazu jest zgodne z danymi z rozdziału 7.3.

10.2

Przezbrojenie z gazu płynnego na gaz ziemny.

10.2.1.

Odkręć śruby obejmy szyny gazowej. Odkręć szynę gazową i wyjmij ją ze skrzynki panika.
Używając klucza płaskiego odkręć dyszę palnika i zamień ją na właściwą (dysza znajduje się
w zestawie). Sprawdź oznaczenie dyszy i jej zgodność z danymi (wg punktu 1).

10.2.2.

Zdejmij osłonkę śruby regulacyjnej elektrozaworu. Przekręć śrubę regulacyjną odwrotnie do
ruchu wskazówek zegara o trzy pełne obroty. Załóż ponownie osłonkę śruby regulacyjnej.

10.1.3.

Naklej nową tabliczkę znamionową z właściwymi danymi.

10.1.4.

Upewnij się, że ciśnienie gazu jest zgodne z danymi z rozdziału 7.3.
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11.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

11.1.

Upewnij się, że drzwiczki skrzynki palnika są szczelnie zamknięte a zatrzaski dociśnięte.
Urządzenie nie będzie pracowało jeżeli drzwiczki są źle zamknięte.

11.2.

Otwórz zawór gazu przed urządzeniem.

11.3.

Dokonaj właściwych nastaw urządzenia sterującego (termostat, programator) wg osobnej
instrukcji.

11.4.

Przełącz włączniki urządzenia (jeśli istnieją) w pozycję ON. Czerwona i pomarańczowa lampka
powinny zasygnalizować poprawną pracę urządzenia.

11.4.

Palnik powinien uruchomić się w ciągu 20-stu sekund. Obie lampki kontrolne nadal świecą.

11.6.

Nieudana próba startu powoduje przejście urządzenia w stan blokady sygnalizowane
zgaśnięciem jedynie pomarańczowej lampki.

11.7.

Jeżeli stan blokady utrzymuje się, odłącz zasilanie i włącz ponownie po przerwie minimum
10 sekund.

11.8.

Jeżeli stan blokady pojawia się ponownie po drugiej próbie startu odłącz zasilanie urządzenia
i wezwij Serwis.

11.9.

W przypadku przerw w dopływie gazu podczas normalnej pracy promiennika, urządzenie
automatycznie dokona ponownej próby startu. W przypadku niepowodzenia przechodzi w stan
blokady.

11.10.

Aby wyłączyć urządzenie na pewien okres odłącz zasilanie elektryczne urządzenia.

11.11.

Aby wyłączyć urządzenie na dłuższy okres odłącz zasilanie urządzenia oraz zamknij zawór gazu
przed urządzeniem.
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