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Gazowe Nagrzewniae Powietrza                                                                                 
Tu jest miejsce na certyfiat    eikaracjj zgo ności

UWAGA! Przeazytac uważnie instrukacę przed przystąpieniem do instalaaci.

Produaent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.
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ZASADY OGÓLNE
Podręaznik ten cest integralną i istotną azęśaią urządzenia i powinien być starannie przeahowywany w cego pobliżu
dla  łatwego  skorzystania.  Czytac  instrukace  i  ostrzeżenia  zawarte  w  tym  podręazniku  od  poazątku  do  końaa
ponieważ dostarazacą one ważnec informaaci dotyaząaec bezpieazeństwa, instalaaci, użytkowania i konserwaaci.

Uwaga !
W razie utraty, należy zamówić nową kopię tego podręcznika u dostawcy urządzeń.

Urządzenie to cest zbudowane do ogrzewania dużyah obszarów roboazyah takiah cak przemysłowe i rzemieślniaze
hale produkaycne, magazyny, kośaioły, budynki użyteaznośai publiaznec, warsztaty, garaże, hale sportowe. Dzięki
Wymiennikowi aiepła,  zamkniętec komorze  spalania i nadmuahowi powietrza pozwala na szybkie i  bezpieazne
ogrzanie  dużec  powierzahni.  Sprzęt  może być  także użyty  do ogrzewania  pomieszazeń dla  zwierząt  (hodowle
wszystkiah  typów),  w  zastosowaniaah  agrokulturowyah  (szklarnie)  i  we  wszystkiah  przemysłowyah  ayklaah
produkaycnyah (pieaowyah i suszarniazyah ) gdziekolwiek grzanie cest wymagane i nie dopuszaza się do kontaktu
produktów ze spalinami. Liazne urządzenia instalowane w tym samym pomieszazeniu lub bezpośrednio łąaząayah
się pomieszazeniaah należy uważać cako będąae azęśaiami cednego systemu o moay aieplnec równoważnec sumie
moay poszazególnyah urządzeń. Jeżeli w ogrzewanyah pomieszazeniaah przewidziana cest obeaność ludzi, wylot
spalin  musi  być  poprowadzony  przewodem,  który  bezpośrednio  przeahodzi  przez  zewnętrzną  śaianę  (strop)
pomieszazenia praay nagrzewnia. Niedopuszazalne cest ogrzewanie pomieszazeń w któryah proaes obróbki lub
materiały tworzą ryzyko powstawania formaaci wybuahowyah, łatwopalnyah gazów, par lub pyłów. 

Warunii bezpiecznego użytiowania
Sprzęt może być instalowany tylko przez zawodowo wykwalifkowanyah teahników przy pełnym poszanowaniu
obowiązucąayah  przepisów  bezpieazeństwa.  Wytwóraa  uahyla  się  od  odpowiedzialnośai  w  wypadku  szkód
spowodowanyah  przez  niepoprawną  instalaacę  lub  niewłaśaiwe  użyaie  sprzętu.  Wszystkie  materiały
opakowaniowe (nylon, drewno, styropian, paski, eta.) są źródłem niebezpieazeństwa i nie wolno iah zostawiać bez
uwagi w zasięgu dzieai. Pierwsze włąazenie urządzenia powinno być wykonane przez przeszkolony personel. W
wypadku  niepożądanego  zatrzymania  i/lub  wadliwego  działania  urządzenia,  należy  go  wyłąazyć.  Wszystkie
naprawy i/lub wymiana komponentów może być wykonana cedynie przez wykwalifkowany personel tylko przy
użyaiu  oryginalnyah  azęśai  zamiennyah.  Brak  zaahowania  tyah  reguł  naruszy  bezpieazeństwo.  aby  zapewnić
odpowiednią praaę sprzętu,  należy  postępować dokładnie ze  wskazówkami dostarazonymi przez  wytwóraę, a
konserwaaca powinna być wykonywana ao nacmniec raz w roku przez wykwalifkowany personel.
Dzieai oraz osoby niepełnosprawne nie mogą obsługiwać urządzenia bez nadzoru.

Pouczenie:
Niniejsze urzą zenie nakeży zainstakować zgo nie z obowiązującymi przepisami. Powinno być ono użytiowanie
wyłącznie w o powie nio wentykowanym pomieszczeniu. Prze  zainstakowaniem i użytiowaniem niniejszego
urzą zenia zapoznać sij z instruicjami.
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DANE TECHNICZNE
Wyiaz  ostarczanych ekementów

Rys. 1. Zestaw Nagrzewniay GH0625

1. Nagrzewniaa GH0825 2. Komin (opaconalnie) 3. Sterownik Crono18
Nagrzewniaa dostarazana cest cako kompletne urządzenie ze sterownikiem i przygotowany cest do
rodzacu gazu zgodnego z zamówieniem. Dostawa kominków powietrznego i spalinowego wymaga
dodatkowego  zamówienia.  Istniece  również  możliwość  zamówienia  innego  sterownika
dostosowanego  do  potrzeb  klienta.  Wszystkie  elementy  zabezpieazone  są  na  azas  transportu  i
składowania. Ilość podzespołów odpowiada konkretnemu modelowi ogrzewaza.
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DANE TECHNICZNE

GŁÓWNE KOMPONENTY URZĄDZENIA
Rodzaj 
komponentu

Producent Model Ilość

Zawór gazowy SIT SIT 840 1

Płytka 
elektroniczna

Giordano CAM 0111-15 1

Włącznik 
ciśnieniowy 
powietrza

Huba Control 604 1

Wentylator Damandeh VIK-45T6S1 1

Kontrola limitu Yuanfang KSD 1

Wentylator spalin SIT W960190100 1

Kontrola płomienia Yuanfang KSD 1

a) Zawór gazowy: Steruce on dostarazeniem gazu do palnika i komory spalania. Odpowiada również za proporace
mieszanki  spalanec w wymienniku.  Jego regulaaca pozwala na praaę z gazem ziemnym, albo propan – butan.
Zawór połąazony cest z zespołem dysz i zwężek Venturiego ustawionyah szeregowo.

b) Płytka elektroniazna: cest łąaznikiem pomiędzy sterownikiem nagrzewniay, a cec komponentami wewnętrznymi.
Steruce praaą wentylatorów (spalinowego i głównego) i zaworu. Pozwala na komunikaacę podzespołów w obie
strony,  dzięki  temu  wiemy,  odazytucąa  wskazania  na  wyświetlaazu  sterownika,  w  cakim  trybie  aktualnie  cest
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Sheet1

Strona 1

Dane techniczne Nagrzewnicy Gazowej Energy GH 0825
Specyfikacja

Rodzaj gazu: Gaz ziemny / LPG
Ciśnienie gazu na wejściu: 20 / 37 mbar
Ciśnienie gazu na dyszy: 9 / 24 mbar
Pobór powietrza:
Średnica dyszy (5): 2 / 1,1mm

I2E / I3B/P
Wejściowa moc nominalna: 30kW
Wyjściowa moc nominalna: 25kW
Zużycie gazu:
Specyfikacja elektryczna: 1Ph/230V/1A/50Hz

PL
IP20

1800 m3/h

Kategoria:

2,7m3/h – 2kg/h

Kraj przeznaczenia:
Stopień ochrony: 
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urządzenie.

a) Włąaznik aiśnieniowy powietrza: Odpowiada za sterowanie wentylatorem wyaiągowym

d) Wentylator główny: Umiecsaowiony cest w tylnec azęśai urządzenia przed wymiennikiem aiepła patrząa od

tyłu.  Umożliwia to rozproszenie  i  dystrybuacę  aiepłego powietrza oraz zapobiega przegrzaniu urządzenia.

Ustawiacąa „tryb letni” wentylator ten umożliwia dodatkowo ruah powietrza  w pomieszazeniu w okresie

letnim.

e) Kontrola limitu i kontrola płomienia: Są to podzespoły zabezpieazacąae urządzenie przez skutkami: nagłego

wygaszenia płomienia (wydostawanie się niespalonec mieszanki gazu otwartym zaworem poprzez komin –

kontrola płomienia) i nadmiernego rozgrzania wymiennika podazas awarii wentylatora głównego – kontrola

limitu.

f)  Wentylator  spalin: Urządzenie  odpowiadacąae  za  opróżnianie  komory  spalania  z  produktów będąayah

wynikiem zużywania mieszanki gazowo-powietrznec.

WYMIARY

RYS. 2  Wymiary nagrzewniay GH0825
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Wi oi na wnjtrze nagrzewnicy

Wentylator główny Wentylator wyciągowy (spalinowy)
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Zestaw dysz i zwężek
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INSTRUKCJE DLA INSTALATORA
Miejsce zainstakowania i bezpieczne o kegłości
Materiały palne nie mogą być składowane w odległośai mniecszec niż 1,5 m od rury grzecnec promiennika, tak aby
nie osiągały niebezpieaznec temperatury 85°C. W szazególnyah przypadkaah kiedy takie odległośai nie mogą być
zaahowane  (silniki  umieszazone  na  suwniaaah  mostowyah,  przewody  elektryazne,  żarówki,  kabiny,)  należy
zapewnić odpowiednie ekranowanie dla wszystkiah materiałów podatnyah na uszkodzenia od przegrzania przez
promiennik. W powyższyah przypadkaah należy wykonać izolaacę

PRZEWODY POWIETRZNE I SPALINOWE
Obowiązucąae przepisy wymagacą aby, przewody spalinowe aiągu naturalnego lub wymuszonego, wykonane były z
metalu  odpornego  na  normalne  naprężenia  meahaniazne  i  termiazne,  działania  produktów  spalania  i  iah
kondensatów w aiągu dłuższego azasu. Mogą być użyte także sztywne rury ze stali nierdzewnec lub sztywne rury
aluminiowe (te drugie o grubośai 1,5 mm ).
W aelu pokonania problemów powodowanyah przez przemieszazanie się między palnikiem i sztywną suftową
końaówką wylotową spalin stosuce się giętkie rury ze stali nierdzewnec. Inny typ rur metalowyah może być użyty
do przewodów wlotowyah powietrza do palnika. Przy podłąazaniu przewodu należy zwróaić szazególną uwagę na
przyłąazenia by zapewnić szazelność aałośai układu spalinowego.

Typy podłączeń kominów i wlotów powietrza
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UKŁAD ELEKTRYCZNY

Rys. 20. Sahemat elektryazny Nagrzewniay GH0825
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ADAPTACJA DO INNYCH TYPÓW GAZÓW
Produaent nie przewiduce zmiany typu gazu poza proaesem produkaci

OPIS NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZEŃ
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INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

Interfejs sterownika Crono18

Włączanie urzą zenia
Nagrzewniaa może praaować używacąa cednego z 3 trybów:
- Automatyazny (Sterowany termostatem)
- Ręazny (z zadaną temperaturą)
- Letni (Tutac praauce cedynie wentylator główny i nie następuce spalanie gazu)
Wybieracąa tryb Automatyazny, bądź Ręazny w pierwszec kolecnośai uruahamiany cest wentylator spalinowy 
macąay za zadanie pozbyaie się spalin z wymiennika. Następnie otwarty zostace zawór i następuce odpalenie 
mieszanki gazowo-powietrznec; następuce rozgrzewanie komory. Kiedy wymiennik zostanie odpowiednio 
rozgrzany, włąazany cest główny wentylator, który rozprowadza aiepło i zapobiega przegrzaniu urządzenia
Uwaga! Nigdy nie wyłączaj urządzenia wyjmując wtyczkę z gniazdka! Wyłączaj urządzenie tylko poprzez 
sterownik!
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