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1. Wprowadzenie.  
Nagrzewnica powietrza serii FG została zaprojektowana do obsługi układów klimatyzacji i wentylacji 

dużych przestrzeni zarówno komercyjnych jak i przemysłowych, z przeznaczeniem w szczególności do 
dużych układów dystrybucji powietrza.  

Nagrzewnice powietrza FG mogą być połączone z centralami serii FM oraz roof – topami z serii RTF, ze 
sterowaniem przy urządzeniu lub zdalnym w zależności od typu instalacji. 

Konstrukcja urządzenia pozwala na jego montaż na zewnątrz, lub w razie konieczności w odpowiednich 
pomieszczeniach technicznych (maszynowniach), z wymuszonym obiegiem powietrza oraz odpowiednim 
palnikiem gazowym i wyposażeniem sterującym.  

W przypadku połączenia wielu jednostek w jeden system można zrealizować sterownie całego systemu 
przy pomocy zdalnego regulatora umożliwiającego ustawianie parametrów pracy urządzenia, zarządzanie 
alarmami oraz monitoring parametrów pracy (tylko dla zestawów złożonych z jednostek RTF).  

 

 
 
 
1.1 Typoszereg rozmiarów. 

 
Przepływ powietrza m3/h Rozmiar  Wydajność 
Dt 400C Dt 300C Dt 200C 

FG054 
FG093 
FG107 
FG145 
FG168 
FG203 
FG230 
FG290 
FG347 

54 
93 
107 

145,3 
168,2 
203,5 
230,3 
290,7 
347,6 

4000 
6900 
7900 
10800 
12500 
15100 
17100 
21500 
25800 

5340 
9200 
10580 
14360 
16630 
20120 
22770 
28740 
34360 

8000 
13800 
15900 
21500 
24900 
30200 
34100 
43100 
51500 
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1.2 Połączenie z jednostkami RTF oraz FM. 
 

W poniższej tabeli pokazano możliwe kombinacje połączeń urządzeń FG z roo-topami RTF oraz 
centralami klimatyzacyjnymi FM. 
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1.3 Nominalne dane techniczne. 
 
W poniższej tabeli przedstawione są podstawowe dane techniczne: 
 
 FG 054 093 107 145 168 203 230 290 347 
Przepływ ciepła  kW 60,0 103,2 122,3 161,2 190,0 225,8 258,8 322,6 391,0 
 kcal 51600 88790 10515 13860 16340 19422 22260 27747 33625 
Wydajność cieplna kW 54,0 93,0 107,0 145,3 168,2 203,5 230,3 290,7 347,6 
 kcal 46450 80000 92000 12500 14460 17500 19810 25000 29895 
Efektywność  % 90,1 90,1 87,5 90,1 88,5 90,1 89,0 90,1 88,9 
Ciśnienie w komorze 
spalania  

Pa 20 8 22 8 2 17 39 21 32 

Objętość komory 
spalania 

m3 0,08 0,23 0,23 0,49 0,49 0,64 0,64 1,05 1,05 

Temperatura spalin  0C 200 206 252 210 249 205 248 204 227 
Masa produktów 
spalania  

kg/h 117,7 194,6 238,0 295,6 343.4 424,5 472,5 614,5 736,2 

Zasilanie 
- gaz naturalny G20 m3/h 6,0 10,4 12,3 16,2 19,0 22,6 25,9 32,4 39,2 
- propan G31 m3/h 2,3 4,0 4,7 6,2 7,3 8,7 9,9 12,4 15,0 
- butan G30 m3/h 1,76 3,0 3,5 4,6 5,4 6,5 7,4 9,3 11,2 
- paliwo diesel kg/h 5,06 8,7 10,3 13,6 16,0 19,0 21,8 27,2 32,9 
- przepływ powietrza 
przy 200C 

m3/h 4300 7600 7600 9600 11500 13400 15300 19000 23000 

Delta T K 37 37 42 45 43 45 45 45 45 
Zasilanie elektryczne  1- fazowe 
Napięcie V 230 V 
Moc elektryczna palnika kW 0,13 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,42 
Kategoria  ll2H3+ 

Typ   B23 

 
2. Obudowa. 
Obudowa składa się z ramy stalowej oraz paneli z wykładziną izolacyjną. Grubość paneli 50 mm. Panele 

są zabezpieczane przy pomocy odpowiednich profili, które są mocowane do ramy obudowy: system ten 
pozwala zapewnić równomierny rozkład ciśnienia wewnątrz urządzenia oraz odpowiednią szczelność 
obudowy. Odporne na działanie wysokiej temperatury uszczelki zapewniają odpowiednią szczelność komory, 
w której znajduje się palnik gazowy. Wentylacja komory spalania jest realizowana przy pomocy przepustnicy 
wykonanej z aluminium, odpowiednio dopasowanej do instalacji zewnętrznej. 

 
Panele: dostarczane są następujące panele:  
PZL 12/10 – wymiar zewnętrzny, galwanizowane i pomalowane, 10/10 galwanizowane z wełną 

mineralną o gęstości 50 kg/m3. 
Specyfikacja blachy stalowej, pomalowanej : 
 

Galwanizowana na gorąco blacha stalowa (Euronorm 142-79), jest malowana i pokrywana antypoślizgową 
warstwą poliestrową , oraz plastikową folią zabezpieczającą przed uszkodzeniem powierzchni podczas 
transportu lub składowania. 
Charakterystyka arkuszy : 

• grubość powłoki : µm 23 (Aiccn099) 
• połysk 600 : 40 (Aiccn007) 
• odporność na zarysowania (w skali Koh-i-noor):  w stopniach „F” (Aiccn011) 
• odporność na zginanie (bez pęknięcia): 3,0 T (Aiccn012) 
• stopień polimeryzacji : 100 d.c. (Aiccn023) 
• odporność na działanie mgły solnej: 500h pęcherzyki max: 8, penetracja max: 3mm (Aiccn022) 
• odporność na działanie wilgoci : 1000h pęcherzyki max 8 (Aiccn021) 
• odporność na starzenie:  500 h bez pękania lub łuszczenia (Aiccn020) 
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Perfekcyjnie dopasowane do ramy panele zapewniają uzyskanie płaskiej powierzchni nie powodującej 
nadmiernego zbierania zanieczyszczeń, co pozwala na zredukowanie ogólnego zanieczyszczenia urządzenia 
oraz na łatwiejsze czyszczenie powierzchni urządzenia. 
Panele są tak dobierane wymiarowo aby nie tworzyć na powierzchni bocznej poziomych łączeń co zapewnia 
odpowiednią sztywność konstrukcji. Drzwiczki inspekcyjne są mocowane na specjalnych zawiasach 
wykonanych ze wzmocnionego nylonu. Drzwiczki są wyposażone w 2 lub 3 uchwyty. Liczba uchwytów jest 
uzależniona od wysokości urządzenia. 
 
Rama: rama urządzenia jest wykonana z profili aluminiowych UNI 6060, łączonych przy pomocy włókna 
szklanego i narożników wykonanych ze wzmocnionego nylonu, oraz samogwintujących wkrętów. Konstrukcja 
jest zaprojektowana tak aby zapewnić zminimalizowanie liczby mostków termicznych, oraz wyeliminowanie 
by-passów wzdłuż wewnętrznych komponentów. 
 
Podstawa: znajdujące się na czterech narożnikach stopy podstawy wykonane są ze stali galwanizowanej.   
 
Zadaszenie: zadaszenie jest wykonane z blachy stalowej 12/10, galwanizowanej i pomalowanej, o takiej 
samej charakterystyce jak stal paneli obudowy. 
 

3. Komora spalania i nagrzewnica wody. 
Komora spalania jest wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430, z inwersyjnym płomieniem, wraz z 

otworem dla palnika, z wewnętrznym kołnierzem oraz zewnętrznym kołnierzem kontrującym wykonanymi ze 
stali o odpowiedniej jakości, uszczelki oraz wziernik szklany do kontroli płomienia. 

Nagrzewnica wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 430, posiada tłoczone przewody z wykonanymi 
na powierzchni specjalnymi rowkami powodującymi przepływ turbulentny, co powoduje zwiększenie 
efektywności. Nagrzewnica jest kompletna z głowicami na wlocie i wylocie ze stali AISI 430. Nagrzewnica 
jest wyposażona w panel inspekcyjny oraz złączkę do podłączenia komina. 

 
4. Komin. 

Nagrzewnica powietrza jest wyposażona w komin odprowadzenia spalin. Warstwa wewnętrzna 
komina jest wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L powłoka zewnętrzna ze stali AISI 304L, pomiędzy 
którymi znajduje się izolacja w postaci wełny mineralnej o wysokiej gęstości. 
 Komin jest wyposażony w moduł detekcji dymu i temperatury, orz przyłącze do odprowadzenia 
kondensatu oraz wyposażeniem zapobiegającym przepływowi w odwrotnym kierunku. 
 

 
1. Przyłącze dla manometru ciśnienia gazu  
2. Filtr 
3. Presostat gazu 
4. Zawór bezpieczeństwa 
5. Stabilizator ciśnienia 
6. 1 i 2 drugi stopień zaworu regulacyjnego  
 

5. Palnik. 
Zainstalowane mogą być różne typ palników, dwustopniowe, współpracujących z gazem naturalnym. 
 
Palnik składa się z następujących komponentów: 

• Głowica spalania z dyskiem turbulencyjnym wykonanym ze stali nierdzewnej oraz ustnikiem ze stali 
odpornej na bardzo wysoką temperaturę; 

• Plastikowa osłona z wewnętrzną okładziną dźwiękochłonną z otworem na przycisk otwierający; 
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• Presostat zabezpieczający po stronie powietrza, wyłączający palnik w przypadku wadliwej pracy lub 
jego uszkodzenia; 

• Siłownik dla przepustnicy powietrza oraz dwustopniowy zawór; 
• Jednofazowy silnik dla wentylatora odśrodkowego wyposażony w wyjście niskonapięciowe do 

podłączenia wyposażenia sterującego; 
• Przyłącze dla manometru ciśnienia; 
• Czujnik jonizacji wykrywający płomień; 
• Elektroniczne wyposażenie sterujące z transformatorem; 

 
Palnik jest:  

• Łatwo dostępny pozwalając tym samym na łatwa i szybką jego obsługę oraz standardową lub 
wymuszoną regulację; 

• Wyposażony w ruchomą przesłonę z całkowitym zamknięciem, gdy palnik nie pracuje, pozwala to na 
zminimalizowanie start energetycznych w wyniku chłodzenia komory spalania; 

• Posiadający funkcję wstępnego mieszania powietrza z gazem zasilającym, co zwiększa efektywność 
spalania; 

• Wyposażony w możliwość regulacji głowicy spalania w zależności od zapotrzebowania mocy cieplnej; 
• Sterowany przez wyposażenie elektroniczne, pozwalające na ustawienie czasów reakcji w 

oprogramowaniu sterującym : wyłączenie palnika w 2 sek po nieudanej próbie zapłonu, oraz 
wyłączenie po 1 sek od momentu zgaszenia płomienia. 

• Zgodny ze standardami CEI. 
 

* opis odnosi się do palnika RIELLO. 
 
W poniższej tabeli przedstawione są rodzaje planików oraz kolektorów gazowych dostarczanych wraz z 
nagrzewnicą powietrza. Moc maksymalna odnosi się do palnika i powinna być wyregulowana, podczas 
uruchomienia, do maksymalnej wartości mocy komory spalania. 
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6. Sterowanie elektroniczne. 
 
Sterowanie opiera się na regulatorze mikroprocesorowym, innym dla jednostek połączonych z roof –topem 
RTF, innym dla central serii FM. Jednak logika sterowania o obu tych przypadkach jest taka sama. 
 
7. Schemat urządzenia. 
 

 
Legenda:  
B Palnik dwustopniowy TS Termostat podwójny zabezpieczający wysokiej temp. 
C Sterownik 1 Nagrzewnica 
M Siłownik ON-OFF by-passu 2 Komora spalania 
P Czujnik przepływu (presostat) 3 Przepustnica by-passu 
T Termostat pokojowy  4 Pomieszczenie ogrzewane 
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7.1 Logika pracy. 
Gdy termostat pokojowy poda sygnał do pracy urządzenia, wówczas uruchamiany jest palnik 

nagrzewnicy. Uruchomienie następuje z pełną lub nie pełną mocą urządzenia, w zależności od różnicy 
temperatury w pomieszczeniu oraz temperatury ustawionej na sterowniku urządzenia. 
 Przepustnica by-passu przymyka się, gdy palnik pracuje przy pełnej mocy, pozostaje otwarta przy 
wszystkich innych warunkach pracy, gdy palnik pracuje z niepełną mocą lub, gdy jest wyłączony, zapobiega 
to tworzeniu się kondensatu przy nie pełnym wykorzystaniu mocy palnika. Patrz diagram poniżej. 
 Palnik jest włączony tylko wtedy, gdy czujnik przepływu podaje sygnał o obecności przepływu 
powietrza, jednocześnie temperatura w pomieszczeniu ogrzewanym musi być niższa niż ustawiona na 
sterowniku urządzenia a obwód termostatu zabezpieczającego jest zamknięty. 
 Podwójny termostat TS realizuje funkcję limitowania wysokiej temperatury ( z automatycznym 
resetem), oraz funkcję zabezpieczającą (reset manualny). 
 Wentylator nawiewu jest wyłączany z opóźnieniem w stosunku do wyłączenia palnika. Pozwala to na 
odpowiednie ostudzenie palnika w strumieniu powietrza. 
 

 
8. Komponenty. 
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 Opis  Opis 
1 Palnik z kolektorem gazowym 8 Dostęp do wymiennika  
2 Komora spalania 9 Pomieszczenie techniczne 
3 Przepustnica by-passu 10 Otwarcie zasilania  
4 Siłownik przepustnicy 11 Komin 
5 Wlot świeżego powietrza  12 Terminal zabezpieczający przed odwrotnym przepływem 
6 Termostat zabezpieczający  13 Czujnik temperatury / dymu 
7 Drzwi inspekcyjne 14 Odpływ kondensatu 

 
9. Wymiary i waga. 
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10. Wymiary wymiennika ciepła. 
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INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI 
 
11. Certyfikaty. 
 
Nagrzewnice serii FG są zgodne z: 

• Dyrektywą maszynową 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE 
• Dyrektywą gazową 90/396/CEE 
• Dyrektywą niskonapięciową 73/23/CEE 

 
Uwaga: certyfikaty są ważne jedynie przy zastosowaniu palników wg poniższej tabeli: 
 

 
 
Uwaga: certyfikaty są ważne jedynie przy zastosowaniu urządzeń nawiewających powietrze zgodnie z 
minimalnymi i maksymalnymi wartościami przepływów, wg poniższej tabeli: 
 

 
 
12. Tabliczka znamionowa. 
 

Sekcja nagrzewnicy powietrza serii FG jest identyfikowana na podstawie tabliczki znamionowej 
znajdującej się blisko drzwi inspekcyjnych. 
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13. Transport i przenoszenie. 
 
13.1 Opakowanie. 
 Nagrzewnice powietrza serii FG są w zasadzie dostarczane bez opakowania. Jedynie elementy 
komina odprowadzającego spaliny są opakowane w odpowiednie pudełka kartonowe (elementy te są 
instalowane przez klienta). Na żądanie sekcja nagrzewnicy jest dostarczana na palecie dodatkowo 
zabezpieczona folią poliuretanową, klatce drewnianej lub w drewnianym pudle. 
 
13.2 Transport. 

Transport musi być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami: 
- paczka musi być odpowiednio przymocowana i zabezpieczona na podłodze ciężarówki; 
- w celu uniknięcia uszkodzenia, wszelkie części zewnętrzne powinny być zapakowane do pudełek 
(głowice, odpływy, przepustnice, uchwyty); 
- paczka musi być odpowiednio przykryta; 
 
14. Sprawdzenie przy odbiorze przesyłki. 
 Przy odbiorze przesyłki konieczne jest sprawdzenie, czy podczas transportu nie powstały żadne 
uszkodzenia urządzenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń należy powstałe szkody odnotować na 
dokumencie przewozowym. Przy odbiorze należy sprawdzić:  
- panele oraz ramę urządzenia: sprawdzenie stanu ogólnego; 
- zadaszenie: sprawdzenie stanu ogólnego; 
 
15. Składowanie. 
 Urządzenie powinno być składowane wewnątrz budynku (magazynu). Otwory urządzenia muszą być 
zabezpieczone przed dostaniem się do środka kurzu, pyły lub małych zwierząt (w przypadku składowania 
na zewnątrz budynku: całość urządzenia musi być zabezpieczona folią poliuretanową), aż do czasu 
podłączenia do urządzenia kanałów doprowadzających powietrze. Sekcje nagrzewnicy dostarczane w 
kilku częściach powinny być składowane blisko siebie. 
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16. Instalacja. 
 
UWAGA: instalacja musi być wykonana zgodnie z normami między narodowymi oraz 
lokalnymi przepisami. 
 
16.1 Podnoszenie i umiejscowienie. 
 

 

Sekcje grzewcze FG są przystosowane do 
podnoszenia od spodu. W podstawie urządzenia 
wykonano otwory, w których należy umieścić dwie 
rury o średnicy 2’’ pozwalające przenieść 
urządzenie np. przy pomocy lin. 
 
Uwaga: podnoszenie należy zawsze realizować 
przy pomocy otworów oznaczonych żółto/czarną 
naklejką. 
 
Przy podnoszeniu urządzenia przy pomocy lin 
należy użyć odpowiedniej belki przytrzymującej liny 
tak, aby nie uszkodziły elementów obudowy 
urządzenia. Podczas przenoszenia należy uważać 
aby nie uszkodzić części wystających poza obrys 
urządzenia (np. uchwyty). 
 

 
Ustawienie urządzenia może być zrealizowane przy pomocy dwóch podnośników paletowych ustawionych w 
najdłuższej osi urządzenia. Alternatywnie można użyć do przemieszczania sekcji rolek ułożonych od 
urządzeniem. Sekcje bez pełnej podstawy mogą być przesuwane bezpośrednio na podłodze maszynowni. 
Zalecane jest ustawienie urządzenia na elastycznej macie. 
 
16.2 Połączenie dwóch sekcji. 

Nagrzewnice dostarczane w kilku sekcjach, muszą być połączone ze sobą według rysunków 
dostarczonych z urządzeniem, przy użyciu materiałów dołączonych do urządzenia (materiały znajdują się w 
pudełku, które zwykle jest umieszczane w sekcji wentylacyjnej). Uszczelka samoprzylepna powinna być 
naklejana na ramę aluminiową jednej z łączonych sekcji. PO połączeniu dwóch sekcji muszą one być 
zabezpieczone przy pomocy dwóch śrub z nakrętkami na każdym z narożników urządzenia (wg rysunku A). 
w zależności od rozmiaru centrali, dostarczane są łączniki wykonane z czarnego nylonu, oznaczone 
symbolem B na rysunku poniżej. Łączniki są umieszczone parami po obwodzie sekcji, zamocowane na ramie 
urządzenia. Każdy z łączników ma wkręty samogwintujące oraz śruby z nakrętkami. 
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16.3 Położenie sekcji grzewczej 
 Położenie sekcji grzewczej powinno być skonsultowane z kompetentną osobą i powinno uwzględniać 
problemy techniczne danej instalacji oraz przepisy i zasady montażu takich urządzeń. Wskazane jest, przed 
montażem, uzyskać niezbędne zezwolenia.  
 Poprawne zainstalowanie sekcji grzewczej powinno uwzględniać: 

• Położenie na płaskiej powierzchni, o odpowiedniej wytrzymałości, tak aby mogła przenieść ciężar 
urządzenia. 

• Przewidzenie wolnych przestrzeni dla wlotu powietrza oraz dla zwykle przeprowadzanych czynności 
związanych z konserwacją urządzenia i jego czyszczeniem  

• Położenie w odpowiedniej odległości od materiałów łatwopalnych  
• Położenie komina na dachu lub z boku urządzenia  
• Łatwe podłączenie do źródła gazu  
• Łatwe podłączenie zasilania elektrycznego  
• Łatwe kontrolowanie stanu urządzenia oraz jego konserwację  
• Położenie zapewniające odpowiednio dużo wolnej przestrzeni, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
16.4 Przestrzenie serwisowe. 
  

 
Widok „od góry”  

Przy planowaniu położenia urządzenia bardzo ważnym jest 
wzięcie pod uwagę wielkości przestrzeni serwisowych. 
Koniecznych do przeprowadzania konserwacji i serwisu 
urządzenia. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie 
przestrzeni o szerokości około 700 mm po bokach 
urządzenia (tak aby zapewnić łatwy dostęp do czujnika 
dymu i temperatury). 

 
16.5 Podłączenie zasilania gazu. 
 Podłączenie zasilania gazu powinno być dokonane przez wykwalifikowany personel posiadający 
stosowne uprawnienia, ściśle wg zaleceń opisanych w instrukcji palnika, oraz stosując obowiązujące przepisy 
w tym zakresie. 
 Urządzenia zasilane gazem powinny być wyposażone w czujnik gazu zamykający zawór 
elektromagnetyczny na zewnątrz budynku, zapobiegając tym samym niekontrolowanym wyciekom gazu. 
 
16.6 Odpływ spalin. 
 W przypadku instalacji na dachu, nagrzewnice FG jest wyposażona w kompletny komin i 
odpowiednie akcesoria. Dla różnych warunków instalacji należy pamiętać, że komin odprowadzający spaliny 
musi być zamontowany zgodnie z lokalnymi przepisami. Komin powinien mieć odpowiednią sztywność, 
wytrzymałość mechaniczną, odporność na działanie środków chemicznych itp. 
Wskazane jest:  

• Unikać lub ewentualnie zminimalizować poziome odcinki komina; 
• Używać przewodów kominowych z wewnętrzna powierzchnią o odpowiedniej wytrzymałości 

mechanicznej, termicznej i chemicznej, o wymiarach równych lub większych średnicy wylotu spalin z 
nagrzewnicy; 

• Unikać kolanek i redukcji na przewodzie komina;  
• Wyposażyć komin w czujnik jakości spalin w celu analizy składu produktów spalania; 
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16.7 Podłączenie kanałów powietrznych. 
 
UWAGA: nigdy nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli wylot z wentylatora powietrza nie jest podłączony do 
kanału lub odpowiednio zabezpieczony siatką. 
 
Pomiędzy kanałem powietrza a urządzeniem należy zainstalować tłumik drgań. Tłumik należy połączyć 
urządzeniem przy pomocy kołnierza przykręcanego do wylotu powietrza. Alternatywnie można przymocować 
kołnierz tłumika do ramy urządzenia przy pomocy wkrętów samogwintujących, lub do panelu urządzenia, wg 
rysunków dołączonych do urządzenia. Pomiędzy kanałem wentylacyjnym a urządzeniem należy 
przeprowadzić przewód mostkujący (na długości tłumika) uziemienie urządzenia z kanałem. 
 
UWAGA: projekt kanałów powietrznych powinien być wykonany przez osobę z odpowiednimi 
uprawnieniami, musi również przewidywać zakres wartości przepływu powietrza oraz proponować 
wyposażenie z odpowiednią homologacją. 
 
16.8 Podłączenie elektryczne.  
 
16.8.1 Uziemienie. 
 
Uwaga!: Wszystkie elementy elektryczne muszą być podłączone do uziemienia. 
Wszystkie jednostki również muszą być podłączone do uziemienia. Z tego 
powodu wszystkie urządzenia są wyposażone w śruby M8 służące do 
podłączenia przewodów uziemienia. Śruby te są oznaczone odpowiednią 
tabliczką i umieszczone są w są sąsiedztwie jednej z podstaw (oznaczenie A na 
rysunku obok). 
  
 

16.8.2 Połączenia elektryczne komponentów. 
 Zwykle nagrzewnice gazowe powietrza są dostarczane z komponentami już połączonymi 
elektrycznie. W przypadku nagrzewnic, które z powodów transportu i przemieszczania, są dostarczane 
oddzielnie od sekcji wentylatora, wówczas instalator jest odpowiedzialny za poprawne zrealizowanie 
połączeń elektrycznych: 

• Palnika 
• Czujnika limitującego temperaturę  
• Siłownika przepustnicy  

Przewody elektryczne są poprowadzone w specjalnych kanałach i powinne być podłączone do terminalu 
zacisków (łącznie z zasilaniem). Podczas transportu przewody elektryczne są przymocowane do przedniej 
ściany sekcji wentylatora i podłączone do płyty z przełącznikami. 
 Aby poprawnie dokonać wszystkich połączeń elektrycznych należy ściśle stosować się do diagramu 
poniżej. 
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16.8.3 Schematy połączeń elektrycznych. 
 
 Przy realizowaniu połączeń elektrycznych należy stosować się do schematów dołączonych do 
urządzenia. Schematy mogą być różne w zależności od konfiguracji centrali klimatyzacyjnej dostarczonej 
wraz z sekcją grzewczą. 
 
 
16.8.4 Termostat limitujący. 
 

 

Termostat ten stanowi integralną część systemu regulacji urządzenia i jest 
odpowiedzialny za wyłączenie palnika w przypadku przegrzania urządzenia 
(funkcja limitująca). 

• Funkcja limitująca: z resetem manualnym, zatrzymuje prace 
palnika w przypadku zbyt wysokiej temperatury powietrza na 
wylocie z urządzenia. Zresetowanie i ponowne uruchomienie 
palnika może nastąpić po znalezieniu i zlikwidowaniu przyczyny 
przegrzewania się powietrza (pkt nastawy termostatu = 1000C). 

• Podłączenie elektryczne oraz ustawienie. Sekcja grzewcza 
jest dostarcza z już ustawionym termostatem. Czynności opisane 
poniżej powinny być dokonywane w razie serwisu lub konserwacji 
urządzenia (wymiany elementu). 
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Opis:  
1. Biały przycisk „auto-man” 
2. Podłączenie wentylatora (nie używane) 
3. Regulacja termostatu 
4. Otwory do mocowania urządzenia  
5. Skala temp zatrzymania wentylatora (nie używane) 
6.  Skala pkt nastawy temp limitującej  
7. Otwory dla przewodów elektrycznych. Odkręcając śrubkę 

znajdująca się w tym otworze otwieramy zacisk w którym 
można wówczas zamocować przewód elektryczny.  

 
UWAGA: po podłączeniu przewodów elektrycznych należy 
upewnić się czy są one bezpiecznie i pewnie zamocowane, 
delikatnie je pociągając.  
 

 
17. Sprawdzenie przy pierwszym uruchomieniu. 
 
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić:  

• Uziemienie  
• Podłączenie kanałów zasilających i odprowadzających 
• Zamocowanie komina  
• Punkt nastawy (1) 
• Przełączniki na płycie głównej (2) 

 
Zaraz po uruchomieniu urządzenia należy sprawdzić: 

• Prąd pracy wentylatora (3) 
• Temperaturę oraz skład chemiczny spalin 
• Poprawność działania termostatu limitującego, zmniejszając jego punkt nastawy aż do wyłączenia 

palnika. PAMIĘTAJ aby ustawić termostat z powrotem na wartość 1000C. 
• Przepływ powietrza przez nagrzewnicę: wartość przepływu musi zawierać się w granicach 

określonych w homologacji (patrz paragraf : certyfikaty). 
 
UWAGA: 

(1) Sterowanie może być dostarczone oddzielnie  
(2) Płyta z przełącznikami może być dostarczona oddzielnie  
(3) Sekcja wentylatora jest zainstalowana przed sekcją nagrzewnicy (jako cześć centrali wentylacyjnej, 

lub roof-topa) 
 
18. Konserwacja. 
 Aby zapewnić poprawną prace urządzenia oraz jego niezawodność, wskazane jest dokonywać 
okresowego czyszczenia i sprawdzenia działania komponentów. Wszelkie czynności z tym związane powinny 
być dokonywane przez osoby odpowiednio przeszkolone, przy ostudzonym urządzeniu po odpowiednio 
długim czasie po wyłączeniu zasilania elektrycznego i gazowego. Należy również używać środków ochrony 
osobistej. Wszelkie czynności wymagające użycia drabiny, podnośnika lub innego wyposażenia powinny być 
przeprowadzane przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa. 

• Czyszczenie filtrów powietrza 
Czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza, zwykle umieszczonych przed wentylatorem zasilającym w 

sekcji przed nagrzewnicą, powinno być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu. Brudny filtr może 
się przyczynić do drastycznego obniżenia przepływu powietrza, jego przegrzewania w komorze spalania co 
może spowodować wyłączenie palnika przez termostat limitujący. Częstotliwość czyszczenia jest zależna od 
warunków pracy urządzenia i może być przeprowadzana np.: raz na tydzień lub raz na miesiąc.  

• Czyszczenie palnika  
Czyszczenie palnika należy przeprowadzić wg zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania palnika. 
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• Konserwacja termostatu limitującego 
Sprawdzenie poprawności działania termostatu limitującego powinno się przeprowadzać corocznie, 
obniżając jego punkt nastawy aż do momentu wyłączenia palnika. Sprawdzić należy również działanie 
resetu ręcznego (czerwony przycisk). 
 
19. Uwagi i zasady bezpieczeństwa. 

Ta instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i musi być wraz z nim dostarczona do klienta 
ostatecznego. W przypadku zagubienia instrukcji należy się zwrócić do firmy FAST o wydanie kopii 
dokumentu. 

Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić czy dostarczono wszystkie potrzebne komponenty. W 
przypadku jakichkolwiek niezgodności należy skontaktować się z firmą FAST. 

 Instalacja nagrzewnicy powinna być dokonana przez autoryzowany personel zgodnie z zasadami 
oraz obowiązującymi przepisami. Instalator powinien zagwarantować działanie urządzenia w danej instalacji. 

 Urządzenie to zostało zaprojektowane do ogrzewania pomieszczeń i powinno być używane w tym 
celu w granicach warunków określonych w tej instrukcji (charakterystyka techniczna). 

 Firma FAST nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne oraz zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi i zwierząt powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowej regulacji, konserwacji lub użycia 
niezgodnie z przeznaczeniem. 

 Zbyt wysoka temperatura jest niebezpieczna dla zdrowia ludzi i powoduje marnotrawstwo energii. 
Należy unikać długich okresów bez otwierania okien w ogrzewanym pomieszczeniu, należy okresowo 
otwierać okna w celu, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza. 

 Przy pierwszym uruchomieniu możliwe jest wydostawanie się z urządzenia nieprzyjemnych zapachów 
pochodzących od środków ochronnych wymiennika. Jest to normalne i zanika po krótkim czasie pracy 
urządzenia. Zalecane jest, przy pierwszym uruchomieniu, wietrzenie ogrzewanego pomieszczenia. 

 Przy długich okresach nie użytkowania urządzenia, należy: 
• Wyłączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika na płycie urządzenia oraz wyłącznika głównego; 
• Zamknąć zawór na linii zasilającej gazu; 

 
Należy pamiętać, że przy obsłudze urządzeń zasilanych elektrycznie, zasilanych gazem lub paliwem diesel, 
wymaga szczególnych środków ostrożności: 
 

 
Urządzenia nie mogą być obsługiwane przez dzieci, lub osoby niepełnosprawne, bez odpowiedniego nadzoru. 

 
Urządzenia elektryczne nie mogą pracować w atmosferze oparów paliwa, gazu lub dymu, w związku z tym 
należy: 

• Należy wentylować pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie;  
• Zamykać zawór linii zasilania w gaz (paliwo), gdy urządzenie nie pracuje; 
• W razie problemów skontaktować się z producentem urządzenia;  

 
Nie należy dotykać nie zaizolowanych części urządzenia, mokrymi lub wilgotnymi rękami  

 
Nie należy przeprowadzać czynności związanych z konserwacja lub czyszczeniem urządzenia bez 
wcześniejszego wyłączenia zasilania elektrycznego, oraz zamknięcia dopływu gazu. 

 
Nie wolno modyfikować wyposażenia zabezpieczającego bez wcześniejszej autoryzacji oraz instrukcji 
otrzymanej od producenta  

 
Nie należy ciągnąć, skręcać, odłączać przewody elektryczne wyposażenia nawet przy wyłączonym zasilaniu. 

 
Nie wolno otwierać panelu inspekcyjnego bez wcześniejszego wyłączenia urządzenia  
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Nie wolno zostawiać na zewnątrz lub w miejscu dostępnym dla dzieci materiałów użytych do opakowania 
urządzenia. 

 
Nie wolno instalować urządzenia w otoczeniu produktów łatwopalnych lub w pomieszczeniach o agresywnej 
atmosferze. 

 
Nie wolno dotykać powierzchni komina, który może mieć bardzo wysoką temperaturę podczas pracy 
urządzenia. 
 
20. Rozwiązywanie problemów. 
 
Usterka  Możliwa przyczyna Sprawdzenie  Zapobieganie  
Szybkie zabrudzenie 
wymiennika  

Nieprawidłowe 
ustawienie palnika 
Zabrudzony komin 
odprowadzenia spalin 
Zabrudzony palnik 

Charakterystyki 
spalania  
Czystości komina i 
palnika  

Sprawdź ustawienia palnika  
Wyczyść komin 
 
Wyczyść palnik  

Zbyt niska 
temperatura 
ogrzewania  

Brudny wymiennik ciepła  
Niedostateczny przepływ 
paliwa  
Złe ustawienie lub 
uszkodzenie termostatu 
pokojowego  

Poprawności pracy 
nagrzewnicy  
Ustawień 
temperatury  

Wyczyść komorę spalania 
Sprawdź dane i ustawienia  
Wymień termostat  
Zmień ustawienia  

Zablokowanie pracy 
nagrzewnicy 

Termostat limitujący  
Zabezpieczenie termiczne 
silnika wentylatora  
Niedostateczny przepływ 
powietrza 

Poprawności pracy  
Ustawień 
temperatury 
Pobór prądu  
Przepływ powietrza  

Reset termostatu  
Zredukowanie prędkości obrotowej 
wentylatora  
Zmodyfikowanie kanałów 
zasilających lub zwiększenie 
prędkości obrotowej wentylatora 

Wyczuwalny zapach 
produktów spalania 

Dym w pomieszczeniu 
ogrzewanym  

Czystości komory 
spalania  
Czystości komina 
Przecieków na 
wymienniku ciepła  
Jakości spalania  

Wyczyść komorę spalania 
Wyczyść komin 
Skontaktuj się z biurem 
technicznym FAST 
Zmień ustawienia palnika 

 
Uwaga: należy pamiętać, że centrale wentylacyjne są częścią dużego systemu. Z tego powodu, 
nieprawidłowe działanie może być spowodowane nieprawidłowym działaniem innych elementów systemu lub 
nieprawidłowym współdziałaniu pomiędzy jednostką a systemem. Nieprawidłowe działanie może być również 
spowodowane czynnikami zewnętrznymi innymi niż te, dla których zaprojektowano urządzenie. 
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