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Szanowny Kliencie,
dziękujemy za wybór kondensacyjnego aparatu grzewczo-wentylacyjnego TECNOCLIMA ENERGY innowacyjnego, nowoczesnego i wysokiej jakości produktu, który zapewni komfort oraz cichą,
efektywną i bezpieczną pracę przez wiele lat, w szczególności, gdy urządzenie będzie pod opieką
Autoryzowanego Serwisu TECNOCLIMA, który jest specjalnie przeszkolony i wyposażony w odpowiedni
sprzęt, a dzięki właściwej regulacji zapewni, że urządzenie będzie pracować z maksymalną wydajnością
przy niskich kosztach eksploatacji. W razie potrzeby może również dostarczyć oryginalne części
zamienne.
Niniejsza instrukcja zawiera dane techniczne, wskazówki i sugestie, których należy przestrzegać, aby
instalacja była poprawna i łatwa, a korzystanie z urządzenia serii ENERGY było możliwie najlepsze.
Prosimy, o przeczytanie instrukcji i wykorzystanie zawartych w niej uwag oraz porad, a przy zmianie
właściciela, o jej przekazanie następnemu Użytkownikowi.
Raz jeszcze dziękujemy!

TECNOCLIMA S.p.A.

K-BAUSYSTEME Sp. z o.o.

Producent

Wyłączny Przedstawiciel

Innowacyjne rozwiązania, stosowane technologie wraz ze starannym doborem materiałów, surowe
kryteria i procedury certyfikacji stanowią niepodważalną gwarancję wysokiej jakości i przede
wszystkim bezpieczeństwa.

INFORMACJE OGÓLNE

Spis treści
INFORMACJE OGÓLNE
ZGODNOŚĆ
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE - NUMER PIN
TYPOSZEREG
GWARANCJA
UWAGI WSTĘPNE
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UTYLIZACJA URZĄDZENIA
OZNAKOWANIE
DOSTAWA
OPIS URZĄDZENIA
BUDOWA
SCHEMAT DZIAŁANIA KOMORY SPALANIA I WYMIENNIKA CIEPŁA
WYMIARY I MASA
DANE TECHNICZNE
KLASA EMISJI NOx
KATEGORIE GAZU
CHARAKTERYSTYKI CIEPLNE
PRZENOSZENIE I TRANSPORT
BLOKADY TRANSPORTOWE
LOKALIZACJA

5
5
5
5
6
8
9
10
10
11
13
14
15
16
20
20
21
25
26
27

INSTALACJA I REGULACJA
ODLEGŁOŚCI MONTAŻOWE
INSTALACJA PALIWOWA
ODPROWADZENIE SPALIN
ODPROWADZENIE KONDENSATU Z WYMIENNIKA
SYFON KONDENSATU
INSTALACJA KANAŁOWA
AKCESORIA DODATKOWE
MONTAŻ I PODŁĄCZENIE PALNIKA
URUCHOMIENIE I REGULACJA PALNIKA
DOBÓR PALNIKA
DOBÓR PALNIKA Z MAKSYMALNĄ MOCĄ
POWIETRZE DO SPALANIA
PRACA URZĄDZENIA Z PALNIKIEM DWUSTOPNIOWYM
PRACA URZĄDZENIA Z PALNIKIEM MODULOWANYM
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
SCHEMATY ELEKTRYCZNE - ZESTAWIENIE
CZUJNIK NAWIEWU POWIETRZA
TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA LIMIT-FAN (RESET RĘCZNY)
TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA TR-FAN (RESET AUTOMATYCZNY)
LOKALIZACJA TERMOSTATÓW BEZPIECZEŃSTWA
KALIBRACJA TERMOSTATÓW BEZPIECZEŃSTWA LIMIT-FAN-TR
TIMER ZAŁĄCZENIA WENTYLATORA NAWIEWU

27
28
29
31
32
34
35
36
36
37
38
39
40
41
43
45
45
46
47
48
49
49

Tecnoclima ENERGY/K
-3-

INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DLA PERSONELU SERWISOWEGO
PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA
REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WENTYLATORA
POMIAR POBORU PRĄDU PRZEZ SILNIK
KONTROLA
KONSERWACJA
KONSERWACJA – CZYSZCZENIE PALELI ZEWNĘTRZNYCH
CZYSZCZENIE PALNIKA GAZOWEGO LUB OLEJOWEGO
CZYSZCZENIE INSTALACJI DO ODPROWADZENIA KONDENSATU
KONSERWACJA ZESPOŁU WENTYLATORA
KONSERWACJA TERMOSTATÓW BEZPIECZEŃSTWA
KONSERWACJA ZABEZPIECZEŃ
CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEPŁA
ANALIZA PRODUKTÓW SPALANIA
USTERKI - PRZYCZYNY - NAPRAWA

50
51
54
55
56
56
56
56
57
57
57
58
59
60

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

62
62
63
64

STEROWANIE
LAMPKI SYGNALIZACYJNE
UŻYTKOWANIE
WSPARCIE

ENERGY/K_TC.DTR [663_MN_12_17_REV_10_K-BS_2190424.1] ErP

W instrukcji używa się symboli:
UWAGA - w odniesieniu do czynności, które wymagają szczególnej ostrożności i odpowiedniego
przygotowania.
ZAKAZ - w odniesieniu do czynności, które są absolutnie zakazane.
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ZGODNOŚĆ
DNOŚĆ
Urządzenia ENERGY/K są zgodne z:
•
•
•
•

Dyrektywą maszynową 2006/42/WE
Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE
Rozporządzeniem UE 2016/426 dla urządzeń gazowych
Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE - NUMER PIN
Numer PIN certyfikacji CE zamieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia.

TYPOSZEREG
NAZWA
ENERGY/K 60
ENERGY/K 105
ENERGY/K 160
ENERGY/K 220
ENERGY/K 320
ENERGY/K 460
ENERGY/K 640
ENERGY/K 970

GWARANCJA
Dla urządzeń ENERGY/K określone są SPECYFICZNE WARUNKI GWARANCJI, rozpoczynającej się od
daty zakupu, która powinny być potwierdzona przez Klienta za pomocą odpowiednich dokumentów.
W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie przedstawić odpowiednich dokumentów, gwarancja
rozpoczyna się od danych dotyczących produkcji urządzenia. Warunki gwarancji określone są
w DOKUMENCIE GWARANCJI dostarczanym wraz z urządzeniem. Sugerujemy dokładne zapoznanie się
z nimi.
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UWAGI WSTĘPNE

Instrukcja Obsługi jest integralną częścią urządzenia i powinna być starannie przechowywana.
Wskazane jest, aby była przekazywana z urządzeniem, zwłaszcza, jeżeli zmienia ono właściciela lub
użytkownika oraz, jeżeli urządzenie przenoszone jest do innej instalacji. W przypadku zniszczenia lub
zgubienia należy skontaktować się z serwisem technicznym, przedstawicielem producenta/ producentem
w celu uzyskania kopii. Dane teleadresowe umieszczone są w urządzeniu obok tabliczki znamionowej
na wewnętrznej stronie drzwiczek rewizyjnych.
Po otrzymaniu urządzenia należy zdjąć opakowanie i sprawdzić, czy jest ono kompletne i nienaruszone.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się ze
sprzedawcą.
Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie
uprawnienia, który po zakończeniu prac wystawi deklarację zgodności / protokół poprawności
wykonania instalacji, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi
w niniejszej instrukcji.
Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń i może być używane jedynie w warunkach
pracy zgodnych z jego właściwościami i parametrami.
Wyklucza się wszelką odpowiedzialność umowną i pozaumowną Producenta za szkody spowodowane
ludziom, zwierzętom lub przedmiotom powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji, regulacji
i konserwacji lub nieprawidłowego użytkowania.
Miejsce i sposób montażu urządzenia musi zapewniać ciągły i bezpieczny dostęp do urządzenia w celach
obsługi serwisowej, przeglądów i konserwacji.
Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu jest niekorzystna dla zdrowia i powoduje niepotrzebne straty
energii. Należy unikać długotrwałego przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, okresowo otwierać
okna i zapewnić odpowiednią wentylację.
Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia może w pomieszczeniu być wyczuwalny zapach lub
widoczne zadymienie wydobywające się z urządzenia. Jest to następstwem odparowania substancji
chroniącej wymiennik ciepła podczas magazynowania. Zjawisko to jest normalne
i zniknie po krótkim czasie eksploatacji. Zaleca się w tym czasie dokładne przewietrzenie pomieszczenia,
w którym urządzenie jest zainstalowane.
Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez długi czas należy wykonać następujące czynności:
• wyłączyć główny wyłącznik elektryczny w pozycję „0-OFF” - wyłączony,
• zamknąć główny zawór paliwa.
Jeżeli występują długie przerwy w eksploatacji urządzenia zalecany jest kontakt z autoryzowanym
serwisem w celu wykonania szczegółowego przeglądu i ponownego uruchomienia.
Urządzenia muszą być wyposażone wyłącznie w oryginalne części i akcesoria. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania oraz
zastosowania nieoryginalnych części i akcesoriów.
Odniesienia do przepisów ustawowych, wykonawczych, dyrektyw i przepisów technicznych,
zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i odnoszą się stanu w momencie druku niniejszej
instrukcji. Wejście w życie nowych przepisów lub zmiany w aktualnie obowiązujących nie stanowią
powodu do jakiegokolwiek zobowiązania Producenta wobec stron trzecich.
Wszelkie naprawy i konserwacje muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowaną obsługę
serwisową lub wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. Samodzielnie nie należy
przeprowadzać żadnych modyfikacji ani napraw, ponieważ takie działanie może stanowić zagrożenie, a
producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane takim postępowaniem.
Tecnoclima ENERGY/K
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Instalacje, które są podłączone do urządzenia (np. rury gazowe, zasilanie przewody elektryczne, itp.)
muszą być właściwie zamocowane i nie mogą ograniczać dostępu do urządzenia lub stwarzać
niebezpieczeństwo, np. potknięcia.
Producent jest odpowiedzialny za zgodność swojego produktu z prawem, dyrektywami i przepisami
obowiązującymi w chwili sprzedaży urządzenia. Za znajomość i przestrzeganie przepisów prawa oraz
norm dotyczących projektowania instalacji, montażu, obsługi i konserwacji odpowiedzialność ponoszą
odpowiednio według kompetencji projektant, instalator i użytkownik.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji,
za skutki wszelkich niewyszczególnionych czynności lub ewentualnych tłumaczeń, które może być
powodem błędnych interpretacji.
W wyniku przepływu powietrza przez urządzenie o zmiennej mocy cieplnej należy oczekiwać kondensacji
produktów spalania.
Instalacja elektryczna zasilająca urządzenie musi być wyposażona w system zabezpieczeń elektrycznych
zapewniający odpowiednią indywidualną i niezależną ochronę dla każdego urządzenia, która w razie
przypadkowego uszkodzenia zadziała selektywnie dla jednego urządzenia, nie wpływając na prawidłowe
działanie innych urządzeń występujących w instalacji.
Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wentylacji
pomieszczeń z instalacją i urządzeniem gazowym. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia
przeczytać instrukcję.
W przypadku słabego oświetlenia należy użyć źródła światła do przeprowadzenia wszystkich czynności
instalacyjnych i konserwacyjnych.
Podczas obsługi, instalacji i konserwacji obowiązkowe jest przestrzeganie ogólnych zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu środków ochrony osobistej (PPE), zgodnie z odpowiednimi
przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność wykonania instalacji
oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją producenta potwierdzona stosownym
protokołem podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez AUTORYZOWANY SERWIS.
Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak również
uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub z parametrami niezgodnymi
z dokumentacją producenta jest wyłączona.
Podczas pierwszego uruchomienia aparatu grzewczo-wentylacyjnego przez Autoryzowany Serwis musi
być w pierwszej kolejności wykonany przez specjalistyczną firmę pomiar ilości nawiewanego powietrza
i ewentualna regulacja instalacji kanałowej współpracującej z urządzeniem do uzyskania nominalnej
wartości. Praca urządzenia bez pozytywnego wyniku pomiaru wartości strumienia powietrza jest
zabroniona ze skutkiem utraty gwarancji.
Regularnie kontrolować stan zabrudzenia i czyścić/wymieniać filtry powietrza. Na ogół sprawdzenie
stanu zanieczyszczenia filtrów powinno odbywać się w odstępach cotygodniowych. Częstotliwość
czyszczenia lub wymiany filtrów zależy od zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu zainstalowanego
aparatu. Nadmierne zabrudzenie filtrów może powodować niekontrolowane wyłączenia lub uszkodzenia
urządzenia z powodu przegrzania powietrza (patrz: "FILTRY POWIETRZA – KONTROLA, CZYSZCZENIE,
WYMIANA").
Jeżeli aparat został uruchomiony z zainstalowanymi filtrami powietrza, niedopuszczalne jest załączanie
urządzenia do pracy bez filtrów - grozi uszkodzeniem silnika wentylatora nawiewu. Każda zmiana
w instalacji kanałowej (tym samym warunków pracy urządzenia) po wykonaniu pierwszego
uruchomienia wymaga ponownego sprawdzenia wartości strumienia nawiewanego powietrza
i ewentualnej regulacji instalacji kanałowej przy równoczesnym sprawdzeniu przez serwis parametrów
pracy zespołu wentylatora w urządzeniu. Zaniechanie tych czynności grozi m.in. uszkodzeniem silnika
wentylatora nawiewu wyłączonym z gwarancji.
Tecnoclima ENERGY/K
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Użytkowanie urządzeń wykorzystujących energię elektryczną i paliwo wymaga przestrzegania
podstawowych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:
Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci i osoby niepełnosprawne bez nadzoru opiekuna
odpowiedzialnego za ich bezpieczeństwo.
Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, takich jak przełączniki lub sprzęt elektryczny, jeśli
w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach paliwa lub palonej substancji. W takim przypadku należy:
• przewietrzyć pomieszczenie otwierając drzwi i okna,
• zamknąć główny zawór odcinający paliwo,
• niezwłocznie zadzwonić i wezwać służby techniczne oraz serwis lub fachowy personel.
Zabronione jest dotykanie urządzenia mokrymi bądź wilgotnymi częściami ciała i boso bez obuwia
ochronnego. Zabronione jest polewanie urządzenia wodą lub innymi płynami.
Zabronione jest czyszczenie i konserwacja bez uprzedniego odłączenia urządzenia od zasilania
elektrycznego - wyłącznik główny w pozycji „WYŁĄCZONY” (pozycja „0 - OFF") i zamknięcia dopływ
gazu.
Zabronione jest modyfikowanie i jakakolwiek regulacja systemów bezpieczeństwa bez upoważnienia
i uzyskania wskazań ze strony producenta.
Zabronione jest ciągnięcie, szarpnie lub skręcanie przewodów elektrycznych podłączonych do urządzenia
nawet, jeżeli jest ono odłączone od zasilania elektrycznego.
Zabronione jest otwieranie drzwi rewizyjnych umożliwiających dostęp do wewnętrznych części
urządzenia, bez uprzedniego upewnienia się, że napięcie elektryczne jest odłączone - wyłącznik główny
na instalacji w pozycji „WYŁĄCZONY" (pozycja „0 - OFF").
Zabrania się wyrzucania lub pozostawiania w zasięgu dzieci materiałów z opakowania (karton, łączniki,
plastikowe torby, itp.), ponieważ mogą one stanowić potencjalne źródło zagrożenia. Materiały usunąć
bez zaśmiecania środowiska.
Zabronione jest instalowanie urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych i/lub w środowisku
o agresywnej atmosferze.
Zabronione jest układania na i przy urządzeniu oraz wkładania do niego jakichkolwiek przedmiotów,
blokujących czerpanie powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin.
Zabronione jest dotykanie komina odprowadzenia spalin. W czasie normalnego trybu pracy osiąga on
niebezpiecznie wysokie temperatury.
Zabronione jest stosowanie adapterów, rozgałęźników, listew i przedłużaczy do podłączenia zasilania
elektrycznego do urządzenia.
Zabroniona jest instalacja i użytkowanie urządzenia poza zakresem warunków otoczenia zamieszczonych
w instrukcji obsługi.
Zabronione jest instalowanie urządzenia w miejscach o ograniczonej kubaturze bez odpowiedniej
wentylacji, z występującym podciśnieniem, co może spowodować poważne problemy.
Zabronione jest instalowanie urządzenia bezpośrednio na zewnątrz lub w miejscach, gdzie byłoby
narażone na działanie zjawisk atmosferycznych.
Zabrania się przechowywania dokumentacji wewnątrz urządzenia z uwagi na potencjalne zagrożenie
pożarowe i/lub utrudnienia przepływu powietrza.
Tecnoclima ENERGY/K
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Miejsce i sposób montażu urządzenia musi zapewniać ciągły i bezpieczny dostęp do urządzenia w celach
obsługi serwisowej, przeglądów i konserwacji.
Poprawna i bezpieczna praca urządzenia wymaga wykonania pierwszego uruchomienia przez
AUTORYZOWANY SERWIS, który potwierdza stosownym protokołem poprawność wykonania instalacji
oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją producenta. Odpowiedzialność dostawcy,
również z tytułu gwarancji, za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak też uruchomienia
do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub z parametrami niezgodnymi z dokumentacją
producenta jest wyłączona.
Regularnie kontrolować stan zabrudzenia i czyścić/wymieniać filtry powietrza. Nadmierne zabrudzenie
filtrów może powodować niekontrolowane wyłączenia lub uszkodzenia urządzenia z powodu przegrzania
powietrza (patrz: "FILTRY POWIETRZA – KONTROLA, CZYSZCZENIE, WYMIANA").
Jeżeli aparat został uruchomiony z zainstalowanymi filtrami powietrza, niedopuszczalne jest załączanie
urządzenia do pracy bez filtrów - grozi uszkodzeniem silnika wentylatora nawiewu.
Każda zmiana w instalacji kanałowej (tym samym warunków pracy urządzenia) po wykonaniu
pierwszego uruchomienia wymaga ponownego sprawdzenia wartości strumienia nawiewanego
powietrza i ewentualnej regulacji instalacji kanałowej przy równoczesnym sprawdzeniu przez serwis
parametrów pracy zespołu wentylatora w urządzeniu. Zaniechanie tych czynności grozi m.in.
uszkodzeniem silnika wentylatora nawiewu wyłączonym z gwarancji.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, po okresie jego użytkowania nie może być
utylizowane jak odpady z gospodarstwa domowego.
Należy przestrzegać obowiązujące lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektrycznych
i elektronicznych.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem przyczynia się do uniknięcia negatywnych konsekwencji
oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.
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OZNAKOWANIE
Tabliczka znamionowa podająca najważniejsze dane techniczno - eksploatacyjne znajduje się na
obudowie urządzenia. Tabliczki znamionowej nie należy zdejmować.
W przypadku uszkodzenia lub zgubienia tabliczki należy uzyskać kopię w punkcie
technicznej obsługi klienta.

DOSTAWA
Razem z urządzeniem dostarczane są:
•
Dokumentacja:
o
Instrukcja obsługi.
o
Schemat elektryczny.
o
Tabliczka znamionowa i kodowa.
•
Syfon kondensatu.
•
Hak do wyciągania turbulatora siatkowego z wymiennika.
•
Króciec pomiaru ciśnienia w komorze spalania.
•
Śruby oczkowe do podnoszenia urządzeń, modele 460, 640, 970
•
Uszczelka
•
Różne śruby mocujące.

Tecnoclima ENERGY/K
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OPIS URZĄDZENIA
Kondensacyjny aparat grzewczo-wentylacyjny serii ENERGY-O/K do montażu na zewnątrz, został
zaprojektowany i wykonany z przeznaczeniem do ogrzewania i wentylacji nawiewnej średnich i dużych
pomieszczeń. Może on współpracować z nadmuchowym palnikiem gazowym (na gaz ziemny lub na gaz
płynny) jak i olejowym. Palnik o mocy dostosowanej do wielkości urządzenia mocowany jest do korpusu
śrubami, a jego głowica wsunięta jest do komory spalania.
Urządzenie wyposażone jest w szczelną komorę spalania oraz wymiennik ciepła typu spaliny-powietrze,
które gwarantują czystość ogrzanego powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Gorące spaliny
uzyskane ze spalania paliwa w komorze spalania przepływają do wymiennika ciepła, a stąd poprzez
czopuch, umieszczony w tylnej części, usuwane są do komina.
Nawiew powietrza realizowany jest przez wysokowydajny wentylator/wentylatory promieniowy
o odpowiednim wydatku powietrza i sprężu, Wentylator/-y umieszczony jest w sekcji będącej integralną
częścią urządzenia, która pełni również funkcję komory mieszania. Komora mieszania wyposażona jest
w dwa króćce czerpania powietrza znajdujące się na bocznych powierzchniach sekcji nawiewnej.
Wentylator w sekcji nawiewnej spręża powietrze, które kierowane jest na powierzchnię komory spalania
i wymiennika ciepła, odbiera od nich ciepło i przez górny otwór wylotowy nawiewane jest do kanału
rozprowadzającego lub poprzez głowicę nawiewną bezpośrednio do ogrzewanego pomieszczenia.
Charakterystyka stosowanych wentylatorów pozwala na pracę urządzeń nawet w rozbudowanych
układach kanałowych.
Taki system ogrzewania pozwala na znaczne obniżenie kosztów instalacji i eksploatacji, co jest
szczególnie istotne przy pracy okazjonalnej lub przerywanej.
Specyficzna konstrukcja aparatu przeznaczona jest do współpracy z palnikami nadmuchowymi
o zmiennej mocy cieplnej (dwustopniowymi lub modulowanymi). Podczas pracy z obniżoną mocą
cieplną, temperatura spalin obniża się i po osiągnięciu punktu rosy na powierzchni wymiennika zachodzi
zjawisko kondensacji z odzyskiem ciepła utajonego od pary wodnej ze spalin, która w innych warunkach
zostałaby usunięta do komina.
Materiały wysokiej jakości stosowane do produkcji wymiennika ciepłą pozwalają na jego pracę
w warunkach kondensacji produktów spalania, kondensat jest usuwany z wymiennika za pomocą króćca
odprowadzenia kondensatu.
Praca ze zmienną mocą palnika pozwala na kontrolowanie w sposób ciągły mocy urządzenia w zależności
od potrzeb użytkownika, co zapewnia na maksymalną ekonomikę pracy.
Powietrze, niezbędne w procesie spalania, jest pobierane z otoczenia. Dla wersji urządzeń
przystosowanych do pracy w niskich temperaturach do -25°C i -40°C komora palnika wyposażona jest
w okrągły króciec dla możliwości czerpania powietrza z ogrzewanej hali. Komora palnika posiada również
izolację oraz wyposażona jest w grzałkę elektryczną, która zapewnia odpowiednią temperaturę dla
palnika. Wersje urządzeń do pracy w niskich temperaturach wyposażone są w dodatkową izolację oraz
podgrzewane uzwojenia silnika wentylatora nawiewu i łożyska do pracy w niskich temperaturach.
W okresie letnim urządzenie może być użytkowane na potrzeby wentylacji nawiewnej
bez załączania palnika.
CECHY KONSTRUKCYJNE I PODSTAWOWE FUNKCJE:
Wymiennik ciepła
Jest konstrukcją spawaną, testowaną na szczelność. Posiada szczelnie zamknięte otwory kontrolne
dla celów serwisowych i czyszczenia wnętrza. Składa się z:
•
komory spalania wykonanej ze stali INOX AISI 430. Komora spalania ma kształt i wymiary
dobrane odpowiednio do mocy grzewczej urządzenia,
•
płomieniówki wymiennika ze stali INOX AISI 304 z przetłoczeniami zwiększającymi
powierzchnię wymiany ciepła z umieszczonymi wewnątrz specjalnymi, siatkowymi turbulatorami
strumienia spalin w celu uzyskania wyższej sprawności wymiany ciepła,
•
kolektora spalin wykonanego ze stali INOX AISI 304, wyposażonego w panele kontrolne oraz
króciec do odprowadzania kondensatu.
Tecnoclima ENERGY/K
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Obudowa zewnętrzna
Składa się z demontowalnych paneli wykonanych z blachy ocynkowanej i/lub blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo, zawiera ponadto:
•
izolację termiczną paneli dla ochrony powierzchni aparatu przed nagrzewaniem przez elementy
wymiany ciepła,
•
króciec podłączenia elementów dystrybucji powietrza,
•
króćców podłączeniowych czerpania powietrza.
Dla urządzeń 160÷970 konstrukcja obudowy jest wykonana z profili ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo z narożnikami wykonanymi z wytrzymałego, ciśnieniowego odlewu aluminiowego,, według
specjalnego projektu producenta.
Zespól wentylatorowy
Aparaty ENERGY/K wyposażone są w jeden lub więcej wysokowydajnych wentylatorów promieniowych
o niskim poziomie głośności. Wentylatory są napędzane silnikiem elektrycznym poprzez przekładnię
pasową. W niektórych modelach koło pasowe można regulować, co pozwala na zmianę parametrów
strumienia i sprężu powietrza, tym samym dopasowania do instalacji, w której urządzenie jest
zamontowane.
Termostaty bezpieczeństwa
Urządzenia ENERGY/K są wyposażone w termostaty z elementami pomiarowymi umieszczonymi
w strumieniu nawiewanego powietrza i podłączonymi do automatyki kontrolno-sterującej, które pełnią
następujące funkcje:
• funkcja „FAN” - termostat FAN ustawiony fabrycznie na +25°/+35°C; termostat wentylatora
włącza pracę wentylatora ok. 60 s. po zapłonie palnika i zatrzymuje pracę wentylatora po ok. 4 min.
od chwili wyłączenia palnika. Zabezpiecza to przed nawiewem zimnego powietrza do ogrzewanego
pomieszczenia po rozruchu urządzenia i pozwala na schłodzenie w sposób kontrolowany wymiennika
ciepła po wyłączeniu palnika,
• funkcja „BEZPIECZEŃSTWA” – termostat TR ustawiony fabrycznie na +80°C; stosowany
w urządzeniach ENERGY 160 ÷ ENERGY 970 – wyłącza pracę palnika w przypadku przegrzania
nawiewanego powietrza. Po zadziałaniu tego termostatu praca urządzenia jest wznowiona
automatycznie.
• funkcja „LIMIT” – termostat LIMIT ustawiony fabrycznie na +100°C; termostat graniczny
z ręcznym odbezpieczeniem (reset) - wyłącza palnik w przypadku przegrzania nawiewanego
powietrza. Po zadziałaniu termostatu granicznego praca urządzenia może być wznowiona dopiero po
zlikwidowaniu przyczyny zadziałania i ręcznym odblokowaniu przycisku RESET,
Króciec odprowadzenia spalin
Urządzenie posiada króciec odprowadzenia spalin (czopuch) o przekroju kołowym i średnicy uzależnionej
od jego wielkości. Do czopucha należy dołączyć komin odprowadzający spaliny. Stosować tylko
certyfikowane elementy odprowadzenia spalin zgodnie ze standardami CE.
Odprowadzenie kondensatu
Urządzenie jest wyposażone w króciec do odprowadzania kondensatu, który musi być podłączony do
drożnej instalacji odprowadzenia i neutralizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W komplecie
z urządzeniem dostarczany jest również syfon kondensatu.

Tecnoclima ENERGY/K
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BUDOWA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wymiennik ciepła
Komora spalania
Przedni kolektor spalin
Tylny kolektor spalin
Panel inspekcyjny wymiennika ciepła
Czopuch
Kołnierz palnika
Otwór rewizyjny komory spalania
Wentylator (wentylatory) nawiewu
Silnik wentylatora nawiewu
Króciec odprowadzenia kondensatu
Szafka sterowania
Termostat FAN-LM

Tecnoclima ENERGY/K
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SCHEMAT DZIAŁANIA KOMORY SPALANIA I WYMIENNIKA CIEPŁA
Widok komory spalania i wymiennika ciepła:

Schemat funkcjonowania komory spalania i wymiennika ciepła:

Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podłączenie do komina
Tylny kolektor spalin
Płomieniówki wymiennika ciepła
Przedni kolektor spalin
Otwór rewizyjny komory spalania
Palnik gazowy lub olejowy
Komora spalania

Produkty spalania:
•
są zawracane w komorze spalania,
•
przepływają przez pierwszy kolektor spalin (kolektor przedni), a następnie płomieniówki
wymiennika
•
są kierowane poprzez drugi kolektor spalin (kolektor tylny) do komina.

Tecnoclima ENERGY/K
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WYMIARY I MASA
ENERGY/K 60 ÷ 320

ENERGY/K
60
105
160
220
320

A
(mm)
812
1 060
1 300
1 500
1 700

B
(mm)
540
760
900
1 000
1 200

C
(mm)
1 800
2 145
2 340
2 340
2 570

D
(mm)
580
580
600
800
800

E
(mm)
1 230
1 590
1 830
1.830
2 030

F
(mm)
270
380
135
305
345

G
(mm)
1 420
1 772
2 026
2 024
2 256

H
(mm)
270
380
450
500
600

I
(mm)
150
200
250
250
300

L
(mm)
¾” G
¾” G
¾” G
¾” G
¾” G

C
(mm)
1 180
1 180
1 380

D
(mm)
2 040
2 290
2 290

E
(mm)
1 000
1 000
1 000

F
(mm)
2 350
2 740
2 850

G
(mm)
166
391
107

H
(mm)
2 765
2 995
3 210

I
(mm)
635
750
750

 L Masa
(mm) (kg)
330 ¾” G
370 ¾” G
380 1¼” G

Masa

(kg)
189
336
505
594
830

ENERGY/K 460 ÷ 970

ENERGY/K
460
640
970

A
(mm)
2 090
2 500
3 500

B
(mm)
1 270
1 500
1 500

Tecnoclima ENERGY/K
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DANE TECHNICZNE
PARAMETRY GRZEWCZE
Opis
PARAMETRY PRACY
Obciążenie grzewcze
Wydajność grzewcza
(użytkowa)
Sprawność (1)
Opór komory spalania
Temperatura spalin netto (2)
Masa spalin
Przyrost temperatury powietrza
Zużycie (3)
gaz ziemny E - G20 (GZ-50)
gaz płynny propan P - G31
gaz płynny butan B - G30
olej opałowy lekki
PARAMETRY PRACY
Obciążenie grzewcze
Wydajność grzewcza
(użytkowa)
Sprawność (1)
Opór komory spalania
Temperatura spalin netto (2)
Masa spalin
Przyrost temperatury powietrza
Zużycie (3)
gaz ziemny E - G20 (GZ-50)
gaz płynny propan P - G31
gaz płynny butan B - G30
olej opałowy lekki
PARAMETRY PRACY
Obciążenie grzewcze
Wydajność grzewcza
(użytkowa)
Sprawność (1)
Opór komory spalania
Temperatura spalin netto (2)
Masa spalin
Przyrost temperatury powietrza
Zużycie (3)
gaz ziemny E - G20 (GZ-50)
gaz płynny propan P - G31
gaz płynny butan B - G30
olej opałowy lekki

Jedn.
kW
kcal/h
kW
kcal/h
%
mmH2O
°C
kg/h
K

60
68,2

105

160

115,1

175,7

ENERGY/K
220
320
460
MAKSMALNE
246,1
354,8
502,9

2)
3)

970

715,2

1 089,8

58 635

99 025 151 145

211 670

305 120

432 495

615 045

937 300

60,1

103,5 160,3

217,1

323,9

465,2

648,6

970,0

51 715

89 020 137 845

186 695

278 575

400 060

602 810

834 200

88,2
3,2
 260
107
39

90,0
4,9
 210
181
38

91,2
4,2
 185
277
43

88,2
4,6
 240
388
43

91,3
8,0
 184
559
45

92,5
11,5
 154
792
44

90,7
12,2
 182
1 130
45

89,0
10,0
 250
1 690
41

Nm³/h
Nm³/h
Nm³/h
kg/h

7,2
2,8
2,1
5,7

12.1
4,7
3,6
9,7

18,6
7,2
5,4
14,8

26,0
10,0
7,6
20,7

37,5
14,5
11,0
29,9

53,2
20,6
15,6
42,4

75,7
29,3
22,2
60,3

115,3
44,6
33,8
91,9

kW
kcal/h
kW
kcal/h
%
mmH2O
°C
kg/h
K

58,8

115,1

175,7

NOMINALNE
210,9
354,8

50 570

99 025 151 145

181 375

305 120

502,9

715,2

987,8

432 495

615 045

849 510

53,0

103,5 160,3

190,0

323,9

465,2

648,6

890,0

45 580

89 020 137 845

163 400

278 575

400 060

602 810

765 400

90,1
3,2
 205
93
34

90,0
4,9
 210
181
38

91,2
4,2
 185
277
43

90,1
4,6
 205
334
38

91,3
8,0
 184
559
45

92,5
11,5
 154
792
44

90,7
12,2
 182
1 130
45

90,0
10,0
 210
1 563
37

Nm³/h
Nm³/h
Nm³/h
kg/h

6,2
2,4
1,8
4,9

12,1
4,7
3,6
9,7

18,6
7,2
5,4
14,8

22,3
8,6
6,5
17,8

37,5
14,5
11,0
29,9

53,2
20,6
15,6
42,4

75,7
29,3
22,2
60,3

104,5
40,4
30,6
83,3

kW
kcal/h
kW
kcal/h
%
mmH2O
°C
kg/h
K

22,6

36,8

55,1

MINIMALNE
65,4
119,1
196,6

19 430

31 665

47 345

Nm³/h
Nm³/h
Nm³/h
kg/h

56 280

102 465

169 075

154,6

232,0

132 990

199 520

22,7

37,1

55,9

66,5

119,9

196,8

159,7

234,3

19 540

31 950

48 040

57 155

103 115

169 265

137 370

201 150

100,6
0,2
 53
35
14

100,9
0,2
 54
58
14

101,5
0,5
 49
86
15

101,6
0,7
 54
103
13

100,6
1,0
 47
187
16

100,1
2,0
 53
311
19

103,3
0,8
 32
244
11

101,0
0,7
 46
366
9,8

2,4
0,9
0,7
1,9

3,9
1,5
1,1
3,1

5,8
2,2
1,7
4,6

6,9
2,7
2,0
5,5

12,6
4,9
3,7
10,0

20,9
8,0
6,1
16,6

16,4
6,3
4,8
13,0

24,55
9,49
7,2
19,5

Parametry pracy w trybach pośrednich odczytać z charakterystyk.
1)

640

Dla podanych wartości opałowych Hi
Temperatura powietrza do spalania +15°C
gaz ziemny E - G20 (GZ-50):
Hi = 34,02 MJ/Nm3
gaz płynny propan P - G31:
Hi = 88,00 MJ/Nm3
gaz płynny butan B - G30:
Hi = 116,09 MJ/Nm3
olej opałowy lekki:
Hi = 10 200 kcal/kg

Tecnoclima ENERGY/K
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE I INSTALACYJNE
Opis

Jedn.

60

105

WERSJA
Nominalna wydajność powietrza
Ciśnienie statyczne
dyspozycyjne (standard)
Wentylator
• Ilość

4 600

8 000

Pa

220

220

N°

1
AT
12-9S

Mod.

Silnik
• Ilość
• Moc
• Pobór prądu
• Rozruch

N°
kW
N°/A
typ

460

640

970

11 000 15 000 21 500 31 000 43 000 71 000
220

220

220

1
1
1
1
AT
AT 18- AT 15- AT 1815-15 S 13 S 11 G2L 13 G2L

1
1.1
2.55
bezp.

WERSJA

1
2.2
4.65
bezp.

1
3.0
6.18
bezp.

1
4.0
8.13
bezp.

1
5.5
10.9
bezp.

220
2
AT 1818 SM
1
9.25
18.0
Y-Δ

220

220

3
2
AT 18- AT 1813 SM 18 G2L
1
15.0
28.1
Y-Δ

2
11.0
21.0
Y-Δ

CIŚNIENIE STATYCZNE DYSPOZYCYJNE WZMOCNIONE
m³/h

4 600

8 000

Pa

450

450

450

450

450

450

450

450

N°

1
AT 129S

1
AT 1515 S

1
AT 1813 S

1
AT 1511 S

1
18-13
G2L

2
AT 1818 S

3
AT 1813 S

3
ADH
560 L

1
1.5
3.31
bezp.

1
3.0
6.18
bezp.

1
4.0
8.13
bezp.

2
3.0
6.18
bezp.

1
7.5
14.4
Y-Δ

2
5.5
10.9
Bezp.

1
18.5
34.3
Y-Δ

3
9.25
18.0
Y-Δ

60

105

640

970

• Typ

Mod.

Silnik
• Ilość
• Moc
• Pobór prądu
• Rozruch

N°
kW
N°/A
typ

Opis

Jedn.

Zasilanie elektryczne
Napięcie
Stopień zabezpieczenia elektr.
Typ instalacji
Zakres temperatur pracy

ENERGY/K
220
320

CIŚNIENIE STATYCZNE DYSPOZYCYJNE STANDARD
m³/h

• Typ

Nominalna wydajność powietrza
Ciśnienie statyczne
dyspozycyjne (wzmocnione)
Wentylator
• Ilość

160

V - Hz
IP
°C

11 000 15 000 21 500 31 000 43 000 71 000

ENERGY/K
160
220
320
460
TRÓJFAZOWE + NEUTRALNY
400 ~ 50 Hz 3N (5%)
44
B23
-15 / +40

Spręż dyspozycyjny nie uwzględnia strat na ewentualnych akcesoriach dodatkowych poza
urządzeniem (filtry, przepustnice, czerpnie powietrza, itp.)
Na zamówienie dostępne są wersje urządzenia wyposażone w zestawy do pracy w niskich temperaturach
do -25°C i -40°C. Zestawy zawierają izolowaną komorę palnika z króćcem dla podłączenia instalacji
czerpania powietrza do spalania z ogrzewanego pomieszczenia, grzałkę komory palnika, dodatkową
izolację paneli obudowy oraz silniki z elektrycznym zabezpieczeniem uzwojeń przed zamarznięciem
i łożyska do pracy w niskich temperaturach.

Tecnoclima ENERGY/K
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/2281
TRYB PRACY: DWUSTOPNIOWY
MODEL
Jedn.
Typ instalacji
Rodzaj paliwa
Wydajność:
kW
Pnom
kW
Pmin
Sprawność użytkowa
%
ƞth.nom
%
ƞth.min
Zużycie energii elektrycznej
kW
elmax
elmin
kW
kW
elsb
Inne parametry
%
Fenv
Pign
kW
%
ƞS, flow
%
ƞS, h
MODEL
Typ instalacji
Rodzaj paliwa
Wydajność:
kW
Pnom
Pmin
kW
Sprawność użytkowa
%
ƞth.nom
%
ƞth.min
Zużycie energii elektrycznej
kW
elmax
elmin
kW
kW
elsb
Inne parametry
Fenv
%
kW
Pign
%
ƞS, flow
%
ƞS, h

ENERGY/K 60
B23
Gaz
Olej

ENERGY/K 105
B23
Gaz
Olej

ENERGY/K 160
B23
Gaz
Olej

ENERGY/K 220
B23
Gaz
Olej

60,0
30,1

60,0
30,1

103,5
51,8

103,5
51,8

160,3
80,2

160,3
80,2

217,1
108,6

217,1
108,6

79,4
87,4

82,7
91,1

81,0
88,5

84,4
92,3

82,0
88,6

85,6
92,3

79,4
86,9

82,7
90,5

0,18
0,18
0,005

0,18
0,18
0,005

0,35
0,35
0,005

0,35
0,35
0,005

0,35
0,35
0,005

0,35
0,35
0,005

0,53
0,53
0,005

0,53
0,53
0,005

0
0
92,6
92,6
76,6
80,0
ENERGY/K 320
B23
Gaz
Olej

0
0
92,7
92,7
77,6
81,1
ENERGY/K 460
B23
Gaz
Olej

0
0
91,8
91,8
77,3
80,8
ENERGY/K 640
B23
Gaz
Olej

0
0
91,9
91,9
75,6
79,0
ENERGY/K 970
B23
Gaz
Olej

323,9
162,0

323,9
162,0

465,2
232,6

465,2
232,6

648,6
324,3

648,6
324,3

970,0
485,0

910,0
485,0

82,2
88,3

85,6
92,0

83,3
88,4

86,8
92,1

81,6
88,6

85,1
92,4

80,1
86,6

83,5
90,2

0,6
0,6
0,008

0,6
0,6
0,008

0,7
0,7
0,008

0,7
0,7
0,008

1,5
1,5
0,05

1,5
1,5
0,05

1,8
1,8
0,05

1,8
1,8
0,05

0
91,5
77,0

0
91,5
80,4

0
91,6
77,4

0
91,6
80,8

0
91,5
77,0

0
91,5
80,4

0
92,3
75,9

0
92,3
79,2

(1) W odniesieniu do ciepła spalania (Hs):
•
•

Definicje:
Pnom
Pmin
ƞth.nom
ƞth.min
elmax
elmin
elsb
Fenv
Pign
ƞS, flow
ƞS, h

dla gazu ziemnego: E - G20 (GZ-50); 37,78 MJ/Nm3
dla oleju opałowego: 45,5 MJ/kg

znamionowa wydajność grzewcza
minimalna wydajność grzewcza
sprawność użytkowa przy znamionowej wydajności grzewczej
sprawność użytkowa przy minimalnej wydajności grzewczej
zużycie energii elektrycznej przy znamionowej wydajności grzewczej
zużycie energii elektrycznej przy minimalnej wydajności grzewczej
zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania
straty przez przegrody zewnętrzne
zużycie mocy przez stały płomień pilotowy (Ppilot)
efektywność emisyjna
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń

Dane w tabeli przedstawione są w odniesieniu do ciepła spalania paliwa gazowego (Hs)
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TRYB PRACY: MODULOWANY
MODEL
Typ instalacji
Rodzaj paliwa
Wydajność:

Jedn.

ENERGY/K 60
Gaz

B23

ENERGY/K 105

Olej

Gaz

B23

ENERGY/K 160

Olej

Gaz

B23

ENERGY/K 220

Olej

Gaz

B23

Olej

Pnom
Pmin

kW
kW

60,1
22,7

60,1
22,7

103,5
37,1

103,5
37,1

160,3
55,9

160,3
55,9

217,1
66,5

217,1
66,5

ƞth.nom
ƞth.min

%
%

79,4
90,5

82,7
94,4

81,0
90,9

84,4
94,7

82,1
91,3

85,6
95,2

79.4
91,4

82,7
95,3

elmax
elmin
elsb

kW
kW
kW

0,18
0,18
0,01

0,18
0,18
0,01

0,35
0,35
0,01

0,35
0,35
0,01

0,35
0,35
0,01

0,35
0,35
0,01

0,53
0,53
0,03

0,53
0,53
0,03

Fenv
Pign
ƞS, flow
ƞS, h

%
kW
%
%

0
94,0
82,2

0
94,0
85,7

0
94,2
83,0

0
94,2
86,6

0
93,6
83,3

0
93,6
86,9

0
94,2
83,8

0
94,2
87,3

Sprawność użytkowa

Zużycie energii elektrycznej

Inne parametry

MODEL
Typ instalacji
Rodzaj paliwa
Wydajność:

ENERGY/K 320
B23
Gaz
Olej

ENERGY/K 460
B23
Gaz
Olej

ENERGY/K 640
B23
Gaz
Olej

ENERGY/K 970
B23
Gaz
Olej

Pnom
Pmin

kW
kW

323,9
119,9

323,9
119,9

465,2
196,8

465,2
196,8

648,6
159,7

648,6
159,7

970,0
234,0

970,0
234,0

ƞth.nom
ƞth.min

%
%

82,2
90,5

85,6
94,4

83,2
90,1

86,8
93,9

81,6
93,0

85,1
96,9

80,1
90,9

83,5
94,8

elmax
elmin
elsb

kW
kW
kW

0,6
0,6
0,03

0.6
0.6
0,03

0,7
0,7
0,03

0,7
0,7
0,03

1,5
1,5
0,05

1,5
1,5
0,05

1,8
1,8
0,05

1,8
1,8
0,05

Fenv
Pign
ƞS, flow
ƞS, h

%
kW
%
%

0
93,1
82,2

0
93,1
85,7

0
92,5
81,2

0
92,5
84,7

0
94,7
85,7

0
94,7
89,4

0
95,2
84,4

0
95,2
88,0

Sprawność użytkowa

Zużycie energii elektrycznej

Inne parametry

(1)

W odniesieniu do ciepła spalania (Hs):
•
•

Definicje:
Pnom
Pmin
ƞth.nom
ƞth.min
elmax
elmin
elsb
Fenv
Pign
ƞS, flow
ƞS, h

dla gazu ziemnego: E - G20 (GZ-50); 37,78 MJ/Nm3
dla oleju opałowego: 45,5 MJ/kg

znamionowa wydajność grzewcza
minimalna wydajność grzewcza
sprawność użytkowa przy znamionowej wydajności grzewczej
sprawność użytkowa przy minimalnej wydajności grzewczej
zużycie energii elektrycznej przy znamionowej wydajności grzewczej
zużycie energii elektrycznej przy minimalnej wydajności grzewczej
zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania
straty przez przegrody zewnętrzne
zużycie mocy przez stały płomień pilotowy (Ppilot)
efektywność emisyjna
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń

Dane w tabeli przedstawione są w odniesieniu do ciepła spalania paliwa gazowego (Hs)
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KLASA EMISJI NOx
Klasa emisji NOx zależy od wersji instalowanego palnika. W przypadku kombinacji innych niż wymienione
w instrukcji obsługi należy skontaktować się z producentem.
Emisje NOx aparatów serii ENERGY/K w połączeniu z palnikami podanymi w niniejszej
instrukcji są niższe niż 100 mg/kWh dla paliwa gazowego i niższe niż 180 mg/kWh dla
paliwa płynnego.

KATEGORIE GAZU
Urządzenie jest certyfikowane w krajach UE i w krajach, które wkrótce będą w UE, zgodnie z kategoriami
gazów zamieszczonymi poniżej.
KRAJ
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
YES
SK
TR

KATEGORIA
II2H3B/P, II2H3P
II2H3B/P
I2E(R)B, I3P
II2H3B/P, II2H3P
II2H3B/P
I3B/P, I3P
II2H3B/P, II2H3+, II2H3P
II2ELL3B/P
II2H3B/P
II2H3B/P
II2H3+
II2H3B/P
II2Er3P
II2H3+
II2H3B/P
II2H3B/P, II2H3P
II2H3B/P
II2H3P
II2H3+
II2H3B/P, II2H3P
II2E3B/P
I2H
I3B/P, I3P
II2L3P
I3P
II2E3PB/P
II2H3+
II2H3B/P, II2H3P
II2H3B/P
II2H3B/P, II2H3P
II2H3B/P, II2H3+, II2H3P
II2H3B/P

Tecnoclima ENERGY/K
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CHARAKTERYSTYKI CIEPLNE
Przykład:
Dla mocy 30 kW oraz przy maksymalnym strumieniu powietrza sprawność cieplna (1) (spalania) wynosi
95,5%, natomiast sprawność całkowita (1) uwzględniająca odzysk energii z ciepła utajonego to
97,5%. W tych warunkach przyrost temperatury powietrza wynosi 19K.
Dla dolnej wartości opałowej (Hi).

SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA DLA (Hi)

Sprawność [%]

ΔT powietrza [K]

PRZYROST TEMPERATURY
POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ SPALANIA DLA (Hi)

Moc cieplna [kW]

PRZYROST TEMPERATURY
POWIETRZA

ΔT powietrza [K]

SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA DLA (Hi)

Sprawność [%]

(1)

SPRAWNOŚĆ SPALANIA DLA (Hi)

Moc cieplna [kW]

Tecnoclima ENERGY/K
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Sprawność [%]

PRZYROST TEMPERATURY
POWIETRZA

ΔT powietrza [K]

SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA DLA (Hi)

SPRAWNOŚĆ SPALANIA DLA (Hi)

Moc cieplna [kW]

Sprawność [%]

PRZYROST TEMPERATURY
POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ SPALANIA DLA (Hi)

Moc cieplna [kW]

Tecnoclima ENERGY/K
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ΔT powietrza [K]

SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA DLA (Hi)

INFORMACJE OGÓLNE

Sprawność [%]

PRZYROST TEMPERATURY
POWIETRZA

ΔT powietrza [K]

SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA DLA (Hi)

SPRAWNOŚĆ SPALANIA DLA (Hi)

Moc cieplna [kW]

Sprawność [%]

PRZYROST TEMPERATURY
POWIETRZA

ΔT powietrza [K]

SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA DLA (Hi)

SPRAWNOŚĆ SPALANIA DLA (Hi)

Moc cieplna [kW]

Tecnoclima ENERGY/K
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Sprawność [%]

PRZYROST TEMPERATURY
POWIETRZA

ΔT powietrza [K]

SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA DLA (Hi)

SPRAWNOŚĆ SPALANIA DLA (Hi)

Moc cieplna [kW]

PRZYROST TEMPERATURY
POWIETRZA

SPRAWNOŚĆ SPALANIA DLA (Hi)

Moc cieplna [kW]

Tecnoclima ENERGY/K
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ΔT powietrza [K]

Sprawność [%]

SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA DLA (Hi)

INFORMACJE OGÓLNE

PRZENOSZENIE I TRANSPORT
Przenoszenie powinno być przeprowadzone przy użyciu sprzętu odpowiedniego do masy oraz wymiarów
urządzeni, zgodnie z danymi z rozdziału „WYMIARY I MASA”.
Jeżeli używany jest wózek podnośnikowy, należy podnieść urządzenie od dołu na palecie lub wkładając
widły wózka w odpowiednie prowadnice w podstawie. Minimalna długość szyn wózka musi odpowiadać
szerokości maszyny. Jeżeli jest używany dźwig, urządzenie należy podnosić przy wykorzystaniu
uchwytów oczkowych, które znajdują się w górnej części wymiennika ciepła.
Na czas transportu mogą też być zainstalowane mechaniczne blokady (oznaczone na czerwono), aby
zapobiec uszkodzeniom przemieszczaniu się niektórych elementów podczas transportu.
Blokady należy bezwzględnie usunąć przed pierwszym uruchomieniem.
ENERGY/K 60 ÷ 320

ENERGY/K 460 ÷ 970

Tecnoclima ENERGY/K
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Transport i przenoszenie urządzenia muszą być wykonane z należytą starannością, aby
uniknąć uszkodzenia urządzenia i zagrożenia dla osób.
Podczas transportu i przenoszenia nie wolno stać w pobliżu urządzenia.
Używać rękawic i odzieży ochronnej.
Podczas przenoszenia za pomocą wózka widłowego, minimalna długość wideł wózka musi
odpowiadać szerokości urządzenia.
W przypadku podnoszenia urządzenia za pomocą dźwigu przy użyci pasów, należy użyć
belki (jak na rysunku, nie jest zawarta w dostawie), aby pasy nie wywierały nacisku na
obudowę urządzenia i nie spowodowały uszkodzenia konstrukcji.
Aby zapobiec przenikaniu wody deszczowej do urządzenia, opakowanie ochronne
z tworzywa sztucznego powinno być usunięte po zakończeniu montażu (kanałów
wentylacyjnych, kołpaków odprowadzenia spalin, itp.).
W przypadku konieczności piętrowania urządzeń, przestrzegać maksymalnej ilości
urządzeń w stosie – informacja umieszczona na opakowaniu oraz ustawić urządzenia na
stabilnej i wypoziomowanej powierzchni, aby uniknąć utraty stabilności.
W przypadku konieczności ręcznego przenoszenia urządzenia upewnić się, że przenoszący
dysponują odpowiednią siłą – sprawdzić dane w rozdziale ‘WYMIARY I MASA”.
Pozostały osprzęt i akcesoria dostarczane są w oddzielnych opakowaniach.

BLOKADY TRANSPORTOWE
Na czas transportu mogą też być zainstalowane mechaniczne zamki (oznaczone na czerwono), aby
zapobiec uszkodzeniom przemieszczaniu się niektórych elementów podczas transportu.
Blokady należy bezwzględnie usunąć przed pierwszym uruchomieniem.

Tecnoclima ENERGY/K
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LOKALIZACJA

Lokalizacja urządzeń powinna być ustalona przez projektanta albo przez inną kompetentną
osobę. Należy wziąć pod uwagę obowiązujące prawodawstwo oraz założenia techniczne
wymagające uzyskania odpowiednich pozwoleń, dotyczące np. budynku, architektury,
przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, itp. Przed wykonaniem instalacji
należy zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi wymaganiami i pozwoleniami.
Dla prawidłowej instalacji urządzenia muszą być spełnione następujące warunki:
•
urządzenie zamontować na wypoziomowanym podłożu/konstrukcji o odpowiedniej sztywności
i wytrzymałości,
•
stosować elementy zapobiegające przenoszeniu wibracji na konstrukcję budynku,
•
ciężar urządzenia musi być przenoszony na całym obwodzie ramy,
•
przestrzegać wymaganych odległości montażowych, aby umożliwić prawidłowe czerpanie
i przepływ powietrza, a także wykonywanie okresowych czynności serwisowych oraz konserwacji
i kontroli,
•
zachować bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych;
•
zapewnić łatwość podłączenia komina,
•
zapewnić łatwość podłączenia instalacji gazowej lub zbiornika oleju opałowego,
•
przyłącze zasilania elektrycznego zlokalizować w pobliżu urządzenia,
•
muszą być zachowane warunki wentylacji pomieszczenia zgodnie z wymogami obowiązujących
norm i przepisów.
Zabrania się instalowania urządzenia:
•
w pomieszczeniu, w którym w atmosferze znajdują się agresywne i wybuchowe związki,
•
w ciasnych pomieszczeniach, w których dźwięk od urządzenia może ulegać rezonansowi,
•
w narożnikach pomieszczeń, gdzie gromadzi się kurz i inne substancje, które mogą zakłócać
przepływ powietrza i zmniejszać efektywność pracy urządzenia,
•
w pomieszczeniach z występującym nadciśnieniem,
•
w pomieszczeniach z występującym podciśnieniem,
UWAGA!!!
Urządzenia ENERGY/K 460÷970 są transportowane w dwóch modułach - sekcja grzewcza
i sekcja zespołu wentylatora oddzielnie.
Aby przeprowadzić montaż należy:
•
ustawić moduł wentylatorów tak, aby szafka sterująca znajdowała się po tej samej
stronie co otwór palnika,
•
zamontować dostarczone bolce stabilizujące w części segmentu zespołu wentylatora,
•
ustawić moduł grzewczy tak aby, ramy obu segmentów były dokładnie dopasowane.

ODLEGŁOŚCI MONTAŻOWE
Lokalizacja urządzenia musi zapewniać łatwy dostęp bez konieczności stosowania specjalnego
wyposażenia bezpieczeństwa (podnośniki, zwyżki, drabiny, itp.). Wokół urządzenia należy zapewnić
niezbędne odległości w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu podczas przeglądów i lub konserwacji
oraz aby nie tworzyć utrudnień w przepływie powietrza.
UWAGA!!!
Muszą być również przestrzegane ograniczenia, które mogą wynikać z określonych norm
i przepisów (np. przeciwpożarowych). W tym celu skontaktować się z projektantem
instalacji.
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INSTALACJA PALIWOWA

Projekt i montaż instalacji gazowej/olejowej muszą być wykonane jedynie przez
wykwalifikowany i kompetentny personel posiadający odpowiednie uprawnienia, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, rozporządzeniami i regulacjami.
Podłączenie urządzenia do instalacji gazowej/olejowej może być wykonane jedynie przez
wykwalifikowany i kompetentny personel posiadający odpowiednie uprawnienia, zgodnie
wytycznymi zawartymi w instrukcji palnika i urządzenia praz obowiązującymi przepisami.
Dla urządzeń zasilanych gazem wskazane jest zainstalowanie w pomieszczeniu detektora gazu
współpracującego z elektromagnetycznym zaworem odcinającym, który w razie nieszczelności instalacji
automatycznie odetnie dopływ gazu.
Stosowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu wymagane jest zgodnie z Prawem
Budowlanym, Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690 §158 ust. 5 w pomieszczeniach, w których łączna moc cieplna
zainstalowanych urządzeń grzewczych jest większa niż 60 kW.
Ponadto konieczne jest, aby:
•
przepustowość instalacji paliwowej/gazowej była zgodna z danymi zamieszczonymi
w dokumentacji palnika i urządzenia,
•
rodzaj i ciśnienie gazu w instalacji były zgodne z rodzajem gazu, do którego przystosowane jest
palnik w urządzeniu oraz zgodne z danymi zamieszczonymi w dokumentacji palnika i urządzenia,
•
instalacja zasilania olejem opałowym była zabezpieczona przed oddziaływaniem czynników
atmosferycznych, w szczególności niskich temperatur (izolacja, kabel grzejny).
•
zakres temperatur otoczenia, w którym użytkowane jest urządzenie był zgodny z danymi
w dokumentacji palnika i urządzenia.

Tecnoclima ENERGY/K
- 28 -

INSTALACJA I REGULACJA

ODPROWADZENIE SPALIN
Położenie czopucha odprowadzenia spalin i podłączenie komina.
Dostawa urządzenia nie obejmuje komina i instalacji odprowadzenia spalin.

1. Króciec odprowadzenia kondensatu z komina
2. Trójnik
3. Komin spalinowy

URZĄDZENIE
ENERGY/K 60
ENERGY/K 105
ENERGY/K 160
ENERGY/K 220
ENERGY/K 320
ENERGY/K 460
ENERGY/K 640
ENERGY/K 970

A
mm
1
1
1
1
2
2
2
3

B
mm

300
655
905
905
135
585
815
015

270
380
450
500
600
635
750
750

CZOPUCH
Ø E zewn.
mm
150
200
250
250
300
330
370
380

Tecnoclima ENERGY/K
- 29 -

INSTALACJA I REGULACJA

UWAGI OGÓLNE DLA ODPROWADZENIA SPALIN
Komin odprowadzający spaliny musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami. Komin musi być wykonany ze sztywnych, metalowych elementów o gładkiej
powierzchni, z materiału odpornego na działanie produktów spalania o wysokiej
temperaturze i aktywnych chemicznie oraz powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość
mechaniczną.
Wszystkie elementy komina odprowadzającego spaliny muszą posiadać atesty i certyfikaty
CE.
Spaliny muszą być odprowadzane do komina, sprawdzonego przez kominiarza oraz
charakteryzującego się ciągiem i parametrami odpowiednimi do wymagań dla kominów
przy instalacjach urządzeń spalających olej lub gaz.
Aby zapobiec cofaniu się kondensatu z komina do urządzenia, w najniższym punkcie
komina spalinowego musi być zainstalowany odkraplacz kondensatu z podłączoną,
drożną instalacją odprowadzania kondensatu (patrz rysunek).
Wszelkie uszczelnienia połączeń muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie
produktów spalania o wysokiej temperaturze i aktywnych chemicznie.
Komin spalinowy musi zapewniać minimalne straty ciśnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przyjmując, że ciśnienie „zero” jest na połączeniu komina z czopuchem.
Komin spalinowy musi być stabilnie zamocowany i nie może wspierać się na urządzeniu.
Niezaizolowany komin spalinowy stanowi potencjale źródło zagrożenia.
Nieodpowiednio zwymiarowany i zamontowany komin spalinowy może wzmacniać hałas i negatywnie
wpływać na parametry spalania np. emisję zanieczyszczeń.
Wszelkie otwory w ścianach i/lub strukturach budowlanych muszą być wykonywane w sposób
profesjonalny, aby uniknąć niebezpieczeństwa infiltracji wody i/lub pożaru.
Ponadto zaleca się:
•
•
•
•
•
•
•

unikać lub ograniczyć w miarę możliwości odcinki poziome, które wpływają na wzrost oporów
przepływu spalin,
wykorzystywać elementy kominowe o gładkiej powierzchni z materiału odpornego
na działanie produktów spalania o wysokiej temperaturze i aktywnych chemicznie,
których średnica jest równa lub większa niż czopuch komina w urządzeniu,
unikać ostrych łuków i redukcji przekroju,
właściwie zakotwiczyć komin spalinowy,
wyposażyć komin w punkt do pobierania próbek dla analizy produktów spalania,
w dolnej części komina spalinowego należy zainstalować tzw. wyczystkę oraz odskraplacz
kondensatu z króćcem pozwalającym na odprowadzenie kondensatu do instalacji neutralizacji.
zewnętrzny koniec komina zaopatrzyć w terminal ochronny zabezpieczający urządzenie przed
infiltracją wody z opadów deszczu i znacznymi stratami ciśnienia.
Zapewnić łatwość demontażu elementów komina, jest to warunek konieczny, aby
umożliwić sprawdzanie i czyszczenie wnętrza wymiennika ciepła.
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ODPROWADZENIE KONDENSATU Z WYMIENNIKA
Położenie króćca odprowadzenia kondensatu z wymiennika:

Typ
ENERGY/K 60
ENERGY/K 105
ENERGY/K 160
ENERGY/K 220
ENERGY/K 320
ENERGY/K 460
ENERGY/K 640
ENERGY/K 970

A
mm

B
mm

Ø C męski,
gwintowany
mm

1
1
1
1
1
2
2
2

270
380
135
304
343
166
391
110

¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
¾“
1” ¼

110
475
710
710
915
172
558
670

UWAGI OGÓLNE DLA INSTALACJI ODPROWADZENIA KONDENSATU
Utylizację kondensatu należy prowadzić zgodnie z normami
krajowymi i lokalnymi. Kondensat odprowadzić do neutralizacji.

europejskimi,

Do króćca odprowadzenia kondensatu w urządzeniu należy obowiązkowo, zamontować
syfon dostarczony w komplecie z urządzeniem.
Instalacja odprowadzenia kondensatu
i zamocowana w niezależny sposób.

powinna

być

odpowiednio

zwymiarowana

Instalacja kondensatu powinna być łatwa w demontażu w przypadku wykonywania
czynności kontrolnych i/lub prac konserwacyjnych.
Instalacja odprowadzenia kondensatu wraz z syfonem musi być zabezpieczona przed
zamarznięciem za pomocą kabla grzejnego i odpowiednio zaizolowana.
Połączenia gwintowane muszą być uszczelnione taśmą teflonową lub pakułami.
Tecnoclima ENERGY/K
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Wymagania dla instalacji odprowadzenia kondensatu:
• system odprowadzenia kondensatu należy zwymiarować i wykonać tak, aby umożliwić poprawny
odpływ kondensatu, bez nieszczelności,
• system odprowadzenia kondensatu musi być wykonany niezależnie od innych instalacji
odprowadzających kondensat, aby uniknąć przepływania kondensatu,
• należy zapobiegać emisji spalin przez instalację kondensatu, koniecznie zainstalować syfon
napełniony wodą i wyposażony w pływak,
• instalacja odprowadzenia kondensatu powinna mieć odpowiedni spadek, zabroniona jest
instalacja rur odprowadzających kondensat w poziomie lub wznoszących się,
• w przypadku podłączenia instalacji odprowadzenia kondensatu do instalacji kanalizacyjnej,
koniecznie zamontować syfon lub inne urządzenie, zapobiegającce przedostawaniu się spalin do
sieci kanalizacyjnej,
• instalację odprowadzenia kondensatu należy wykonać tak, aby zapobiec ryzyku
zamarznięcia kondensatu we wszystkich przewidywanych warunkach pracy
urządzenia,
• zastosować armaturę odcinającą, która przerywa działanie palnika w przypadku
wystąpienia przeszkód w odprowadzeniu kondensatu, co może prowadzic do
niebezpiecznych sytuacji, np. niecałkowitego spalania.

SYFON KONDENSATU
Aby zapobiec przedostawaniu się spalin przez króciec odprowadzenia kondensatu zapewniając
jednocześnie jego prawidłowe odprowadzenie, należy obowiązkowo zamontować syfon dostarczony
w komplecie z urządzeniem.
Widok i przekrój przez syfon:

Schemat podłączenia syfonu do króćca odprowadzenia kondensatu:

SYFON
KONDENSATU

Tecnoclima ENERGY/K
- 32 -

INSTALACJA I REGULACJA

UWAGA!!!
Połączenia pomiędzy urządzeniem a syfonem należy wykonać rurą o średnicy zewnętrznej
od 24 do 30 mm. Różnica poziomów cieczy w syfonie nie może być mniejsza niż 25 mm.
Instalacja odprowadzenia kondensatu
i zamocowana w niezależny sposób.

powinna

być

odpowiednio

zwymiarowana

Instalacja kondensatu powinna być łatwa w demontażu w przypadku wykonywania
czynności kontrolnych i/lub prac konserwacyjnych.
Instalacja odprowadzenia kondensatu wraz z syfonem musi być zabezpieczona przed
zamarznięciem za pomocą kabla grzejnego i odpowiednio zaizolowana.
Utylizację kondensatu należy prowadzić zgodnie z normami
krajowymi i lokalnymi. Kondensat odprowadzić do neutralizatora.

europejskimi,

Połączenia gwintowane muszą być uszczelnione taśmą teflonową lub pakułami.
Podczas pierwszego uruchomienia napełnić syfon wodą.
Przy wymiarowaniu systemu odprowadzania kondensatu można posługiwać się normą
UNI EN 1196, par. 6.6.1:
- dla gazu ziemnego
2 l/h skroplin na m3/h gazu
- dla propanu
3 l/h skroplin na m3/h gazu
- dla butanu
4 l/h skroplin na m3/h gazu
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INSTALACJA KANAŁOWA
Możliwe kierunki nawiewu i czerpania powietrza:

POWIETRZE
NAWIEWANE

POWIETRZE
CZERPANE

POWIETRZE
CZERPANE

POWIETRZE
CZERPANE
(OPCJA)

Instalacja kanałowa powinna być zaprojektowana i wykonana przez osoby kompetentne,
(posiadające odpowiednie uprawnienia) z uwzględnieniem parametrów technicznych
urządzenia.
Zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zwymiarowanie kanałów i pozostałych
elementów instalacji kanałowej, tak, aby całkowite opory instalacji odpowiadały wartości
sprężu dyspozycyjnego zastosowanego urządzenia.
Stosować króćce antywibracyjne, aby nie przenosić drgań na kanały wentylacyjne.
Sprawdzić konieczność zastosowania klap przeciwpożarowych na instalacji kanałowej.
Podczas pierwszego uruchomienia aparatu grzewczo-wentylacyjnego przez Autoryzowany
Serwis musi być w pierwszej kolejności wykonany przez specjalistyczną firmę pomiar ilości
nawiewanego powietrza i ewentualna regulacja instalacji kanałowej współpracującej
z urządzeniem do uzyskania nominalnej wartości. Praca urządzenia bez pozytywnego
wyniku pomiaru wartości strumienia powietrza jest zabroniona ze skutkiem utraty
gwarancji.
Suma oporów na kanałach nawiewnych i czerpania powietrza, łącznie z akcesoriami, nie
może przekraczać maksymalnej wartości sprężu dyspozycyjnego, zamieszczonej w tabeli
DANE TECHNICZNE, dla danego urządzenia w określonej wersji.
W przypadku rozbudowanych instalacji kanałowych konieczne jest zastosowanie urządzenia o wyższym,
wzmocnionym sprężu dyspozycyjnym wentylatora nawiewnego - w tym celu należy skontaktować się
z dystrybutorem - K-BAUSYSTEME Sp. z o. o.
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Kanały dołączone do urządzenia muszą być wyposażone w demontowalne panele rewizyjne, aby
zapewnić dostęp do zespołu wentylatora w celach serwisowych oraz konserwacji.
W miejscach podłączenia i łączenia kanałów i akcesoriów wentylacyjnych zawsze stosować uszczelki (nie
dostarczane z urządzeniem).
Instalacja kanałowa nie może wspierać się na urządzeniu, musi być odpowiednio zamocowana za
pomocą niezależnych systemów mocujących.
Zalecane jest, a w niektórych instalacjach wymagane, stosowanie filtrów czerpanego powietrza
(akcesoria dodatkowe). Filtry urządzeń ENERGY 160÷970 wyposażone są dodatkowo w presostat w celu
wyłączenia pracy palnika w przypadku nadmiernego zabrudzenia.
Możliwe jest czerpanie powietrza poprzez kanały podłączone z dwóch kierunków, z możliwością zmiany
kierunku czerpanego powietrza za pomocą przepustnic regulacyjnych sprzężonych proporcjonalnie
(akcesoria dodatkowe) lub dowolna pośrednia regulacja proporcji czerpanego powietrza z obu
kierunków (powietrze zewnętrzne i recyrkulowane).

ZABEZPIECZENIE CZĘŚCI RUCHOMYCH
Aby uniknąć przypadkowego kontaktu z ruchomymi częściami, upewnić się, że są zainstalowane
prawidłowo osłony stałe:
•
kratki zabezpieczające wlot powietrza,
•
panele zamykające nieużywane wloty powietrza
•
osłona palnika.

AKCESORIA DODATKOWE
Dostępne akcesoria dodatkowe – patrz katalog urządzeń i akcesoriów.
Montaż akcesoriów wykonać zgodnie z załączonymi instrukcjami.

Tecnoclima ENERGY/K
- 35 -

INSTALACJA I REGULACJA

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE PALNIKA

Montaż palnika do urządzenia, podłączenie do instalacji elektrycznej, paliwowej lub
gazowej, muszą być wykonane przez wykwalifikowany i kompetentny personel
z uprawnieniami oraz zgodnie z wytycznymi i uwagami instrukcji montażu i obsługi
palnika, ścieżki gazowej i niniejszej instrukcji.
W przypadku zamówienia urządzenia z palnikiem olejowym lub gazowym, palnik oraz osprzęt, np.
ścieżka gazowa dostarczane są w oddzielnych opakowaniach do zamontowania przez
wykwalifikowanego instalatora.

URUCHOMIENIE I REGULACJA PALNIKA
Pierwsze uruchomienie i regulacja palnika musi być wykonane przez Autoryzowany Serwis, który
sporządzi stosowny protokół z przeprowadzonych regulacji i analizy spalin.

Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność
wykonania instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją
producenta potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego uruchomienia
urządzenia przez AUTORYZOWANY SERWIS.
Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak
również uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub z parametrami
niezgodnymi z dokumentacją producenta jest wyłączona.
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DOBÓR PALNIKA
Palnik (gazowy lub olejowy) oraz ścieżka gazowa (dla palników gazowych) dostarczane są na
zamówienie w paczkach do zmontowania.
Wymiary gniazda palnika:

Tabela wymiarów gniazda palnika:
ENERGY/K
mm

B
mm

60
130
75

105
165
90

160
165
165

220
215
210

320
215
210

460
300
240

640
300
250

970
295
185

Aby dobrać wymiar głowicy palnika (średnicę i długość) należy korzystać z powyższej
tabeli. Głowica zbyt krótka może prowadzić do przegrzania ściany przedniej komory
spalania, głowica zbyt długa może prowadzić do przegrzania tylnej ściany komory spalania.
Przy współpracy urządzenia z palnikiem olejowym, aby uniknąć częstego czyszczenia, można usunąć
turbulatory spalin w wymienniku.
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DOBÓR PALNIKA Z MAKSYMALNĄ MOCĄ
UWAGA!!!
•
•

Instalować wyłącznie palniki posiadające certyfikat CE.
Dane dotyczące doboru palników RIELLO są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Zawsze należy skonsultować dobór palnika pod względem aktualnie
dostępnej najnowszej wersji.
Ścieżkę gazową oraz pozostałą armaturę należy dobrać oddzielnie uwzględniając model palnika,
moc cieplną, typ gazu, ciśnienie zasilania oraz inne istotne parametry.

•

Przykładowy dobór palnika Riello i aparatów ENERGY dla maksymalnego obciążenia cieplnego:
zastosowanie możliwe



zastosowanie zalecane



PALNIKI OLEJOWE
Palnik OLEJOWY DWUSTOPNIOWY Riello - tabela doboru (z punktu widzenia wydajności):
ENERGY/K

60

105

160

220

320

460

640

970

(kW)

68,2

115,1

175,7

246,1

354,8

502,9

715,2

1089,8

RG2KD

41,5-94,5



BG7.1D

77-149,5



RL 22 BLU

89-261







RL 32 BLU

166-356







RL 42 BLU

191-598







RL 55/M BLU

188-720







RL 85/M BLU

223-1 023





Moc cieplna



Palnik OLEJOWY MODULOWANY Riello - tabela doboru (z punktu widzenia wydajności):
ENERGY/K
Moc cieplna

(kW)

RL 55/M BLU

188-720

RL 85/M BLU

223-1023

60

105

160

220

320

460

640

970

68,2

115,1

175,7

246,1

354,8

502,9

715,2

1089,8








PALNIKI GAZOWE
Palnik GAZOWY DWUSTOPNIOWY Riello - tabela doboru (z punktu widzenia wydajności):
ENERGY/K

60

105

160

220

320

460

640

970

(kW)

68,2

115,1

175,7

246,1

354,8

502,9

715,2

1089,8

BS 2 D

35-91



BS 3 D

65-200







BS 4 D

110-250







RS 25/M BLU

44-370





RS 34/ MZ

45-390

RS 45/M BLU

90-550

RS 44/ MZ

80-550

Moc cieplna

RS 68/M BLU

150-860

RS 120/M BLU

300-1 300
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Palnik GAZOWY MODULOWANY Riello - tabela doboru (z punktu widzenia wydajności):
ENERGY/K
Moc cieplna

60

105

160

220

320

460

640

970

115,1

175,7

246,1

354,8

502,9

715,2

1089,8















(kW)

68,2

BS 2/M

26-91



BS 3/M

48-195



BS 4/M

68-250

RS 25/M BLU

44-370

RS 34/M MZ

45-390

RS 45/M BLU

90-550

RS 44/M MZ

80-550

RS 68/M BLU

150-860

RS 120/M BLU

300-1300

























Zawsze należy sprawdzić zgodność rozmiaru głowicy palnika z rozmiarem gniazda głowicy
palnika w komorze spalania.
Aby podłączyć palnik do ścieżki gazowej zapoznaj się z kartami doboru palnika wybierając
najmocniejszy model w oparci o moc grzewczą i ciśnienie paliwa dostępnego w sieci.
Wymienione dokumenty określają również możliwy osprzęt dodatkowy, jeżeli występuje.
Oferta produkowanych palników ulega ciągłym zmianom. W przypadku konieczności zastosowania
palnika innego niż wymienione w powyższych tabelach, należy skontaktować się z dystrybutorem
urządzenia.
UWAGA
Jeżeli urządzenie zasilane jest gazem, certyfikat CE jest ważny tylko urządzeń z palnikiem
z powyższej tabeli. W przypadku innego doboru palnika skontaktować się z dystrybutorem
urządzenia.
Wartość minimalnego ciśnienia gazu przed palnikiem musi z uwzględniać straty ciśnienia
na ścieżce gazowej plus współczynnik bezpieczeństwa, około 30%.
Ciśnienie gazu musi być stabilne i nie może przekraczać wartości maksymalnej wymaganej
dla palnika i ścieżki gazowej.

POWIETRZE DO SPALANIA
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pomieszczeniach odpowiednio
wentylowanych.
Należy sprawdzić, czy czerpnia powietrza do spalania jest wolna od przeszkód (liście, papier, itp.).
Należy zapewnić odpowiednią, zgodnie z obowiązującymi normami, ilość powietrza do spalania.
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PRACA URZĄDZENIA Z PALNIKIEM DWUSTOPNIOWYM
Przykład umieszczenia urządzenia poza ogrzewanym pomieszczeniem. Jeśli warunki na to pozwalają,
można je zainstalować bezpośrednio w ogrzewanym pomieszczeniu.

Legenda:
B
QE
TA2

Palnik
Szafka sterowania
Termostat pomieszczeniowy dwustopniowy

Zasada działania z palnikiem dwustopniowym:
• Kiedy termostat dwustopniowy (TA2) znajdujący się w pomieszczeniu wykryje temperaturę znacznie
niższą od ustawionej wartości, załącza zapłon palnika (B) na wcześniej wyregulowanym poziomie
pracy z mocą cieplną MAX.
• Po ok. 1 minucie od zapłonu palnika włącza się również wentylator nawiewający ciepłe powietrze do
pomieszczenia.
• Kiedy termostat dwustopniowy wykryje osiągnięcie pierwszego ustawionego poziomu temperatury
przełącza pracę palnika na wcześniej wyregulowaną moc cieplną MIN.
• Kiedy termostat wykryje osiągnięcie drugiego ustawionego poziomu temperatury, wyłącza pracę
palnika. Po ok. 3-4 minutach, kiedy nastąpi całkowite ochłodzenie wymiennika ciepła wyłączy się
również zespól wentylatora nawiewnego.
Obniżenie mocy cieplnej palnika (przy stałym przepływie powietrza) prowadzi do
obniżenia temperatury spalin, co może prowadzić do kondensacji. Wykroplony
kondensat odprowadzany jest poprzez króciec na zewnątrz urządzenia.
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PRACA URZĄDZENIA Z PALNIKIEM MODULOWANYM
Przykład umieszczenia urządzenia poza ogrzewanym pomieszczeniem. Jeśli warunki na to pozwalają,
można je zainstalować bezpośrednio w ogrzewanym pomieszczeniu.

Przykład 1

Przykład 3

Przykład 2

Legenda:
B
K
S
QE
TA1

Palnik
Modulator mocy palnika
Czujnik temperatury
Szafka sterowania
Termostat pomieszczeniowy jednostopniowy

Na rysunkach przedstawiono 3 przykłady umieszczenia czujnika temperatury (S):
1:

czujnik temperatury umieszczony jest bezpośrednio w pomieszczeniu - jest to najlepsze
rozwiązanie dla bezpośredniej kontroli temperatury w w ogrzewanym pomieszczeniu.

2:

czujnik temperatury umieszczony jest w kanale nawiewnym – jest to najlepsze rozwiązanie dla
kontroli temperatury nawiewanego powietrza.

3:

czujnik temperatury umieszczony jest kanale doprowadzającym powietrze do urządzenia - to
rozwiązanie może być stosowane w przypadku pośredniej kontroli temperatury powietrza
w ogrzewanym pomieszczeniu, którego należy unikać w przypadku częściowego lub
całkowitego czerpania powietrza zewnętrznego.

Sposób działania z palnikiem modulowanym:
• Kiedy termostat pomieszczeniowy jednostopniowy (TA1) znajdujący się w pomieszczeniu wykryje
temperaturę niższą od ustawionej wartości, załącza zapłon palnika (B).
• Po ok. 1 minucie od zapłonu palnika włącza się również wentylator nawiewający ciepłe powietrze do
pomieszczenia.
• Czujnik temperatury (S) podłączony do układu regulacji mocy (modulatora) palnika będzie zmieniał
automatycznie jego moc w zależności od bieżących potrzeb użytkownika. Palnik będzie pracował
z maksymalną mocą grzewczą, kiedy zmierzona temperatura będzie znacznie niższa od ustawionej
wartości, a następnie stopniowo obniżał moc, kiedy temperatura będzie wzrastać.
• Kiedy termostat pomieszczeniowy wykryje, że nastawiona temperatura została osiągnięta wyłącza
pracę palnika. Po ok. 3-4 minutach, kiedy nastąpi całkowite ochłodzenie wymiennika ciepła wyłączy
się również zespól wentylatora nawiewnego.
Obniżenie mocy cieplnej palnika (przy stałym przepływie powietrza) prowadzi do
obniżenia temperatury spalin, co może prowadzić do kondensacji. Wykroplony
kondensat odprowadzany jest poprzez króciec na zewnątrz urządzenia.
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Przykład 4

Legenda:
B
QE
A
C

Palnik
Szafka sterowania
Modulator mocy palnika
Sterownik pomieszczeniowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury

Powyższy rysunek przedstawia przykład ogrzewania ciepłym powietrzem za pomocą urządzenia
zainstalowanego w innym pomieszczeniu, możliwa jest również instalacja w tym samym pomieszczeniu.
4:

sterownik pomieszczeniowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury umieszczony jest
bezpośrednio w pomieszczeniu - jest to najlepsze rozwiązanie dla bezpośredniej kontroli
temperatury i obsługi sterownika w ogrzewanym pomieszczeniu.

Zasada działania palnika według rysunku powyżej:
• Kiedy sterownik pomieszczeniowy ze zintegrowanym czujnikiem temperatury (C) umieszczony
w pomieszczeniu wykryje temperaturę niższą niż ustawiona wartość, załącza zapłon palnika (B).
• Po ok. 1 minucie od zapłonu palnika włącza się wentylator powodujący nawiew ciepłego powietrza
do pomieszczenia.
• Czujnik temperatury zintegrowany ze sterownikiem pomieszczeniowym (C) podłączonym do układu
regulacji mocy palnika będzie zmieniał automatycznie jego moc w zależności od bieżących potrzeb
użytkownika. Palnik będzie pracował z maksymalną mocą grzewczą, kiedy zmierzona temperatura
będzie znacznie niższa od ustawionej wartości, a następnie stopniowo obniżał moc, kiedy
temperatura będzie wzrastać.
• Kiedy sterownik pomieszczeniowy wykryje, że nastawiona temperatura została osiągnięta wyłącza
pracę palnika. Po ok. 3-4 minutach, kiedy nastąpi całkowite ochłodzenie wymiennika ciepła wyłączy
się również zespól wentylatora nawiewnego.
Obniżenie mocy cieplnej palnika (przy stałym przepływie powietrza) prowadzi do
obniżenia temperatury spalin, co może prowadzić do kondensacji. Wykroplony
kondensat odprowadzany jest poprzez króciec na zewnątrz urządzenia.
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PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Projekt i podłączenie do instalacji elektrycznej mogą być wykonane tylko przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia z należytą starannością oraz zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami.
Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność
wykonania instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją
producenta potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego uruchomienia
urządzenia przez AUTORYZOWANY SERWIS.
Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak
również uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub
z parametrami niezgodnymi z dokumentacją producenta jest wyłączona.
Aparaty ENERGY/K są standardowo dostarczane z fabrycznie podłączoną szafką sterowania, silnikiem
wentylatora i podłączeniem termostatów bezpieczeństwa FAN-LIMIT.
Podłączenia do wykonania przez Instalatora:
•
•
•
•
•
•
•

główne przyłącze zasilania elektrycznego
zasilanie palnika i akcesoriów palnika,
montaż i podłączenie różnych czujników temperatury,
podłączenie termostatu pomieszczeniowego, ewentualnie sterowania programowalnego,
podłączenie ewentualnych zdalnych systemów sterowania i wizualizacji,
podłączenie akcesoriów dodatkowych (klapa p. poż., nawilżacz, itp.),
podłączenie zewnętrznych systemów bezpieczeństwa (system detekcji gazu, itp.).

Urządzenia i akcesoria należy podłączyć elektrycznie do odpowiednich zacisków na listwie zaciskowej
w urządzeniu. Każde podłączenie elektryczne wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym.

Należy zapewnić właściwe napięcie zasilania (patrz tabela danych technicznych). Wartości
napięcia zasilania (5%) muszą być zgodne z obowiązującymi normami.
Dla każdego urządzenia zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy zwymiarowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Zadziałanie indywidualnego zabezpieczenia nie
spowoduje wyłączenia pracy całego systemu.
Wartość i typ zabezpieczeń na instalacji dobrać zgodnie z normami według danych poboru
prądu z tabeli danych elektrycznych.
Instalację elektryczną należy zabezpieczyć przed przepięciami elektrycznymi za pomocą
systemu ograniczników przepięć gwarantującego ochronę zgodnie z warunkami III
kategorii przepięciowej (Norma PN-EN 60335-1). Bezpośrednio przed urządzeniem
zainstalować ogranicznik przepięć typu 3 (klasy D).
Zwrócić szczególną uwagę na poprawne podłączenie przewodów fazowych i neutralnego
do zacisków urządzeniu. Zwrócić uwagę na polaryzację. W każdym przypadku kierunek
obrotów wentylatora musi być zgodny ze strzałką umieszczoną na jego obudowie.
Nie wolno stosować żadnych gniazdek i przedłużaczy do podłączenia zasilania
elektrycznego do urządzenia.
Należy zapewnić sprawną instalację ochronną (spełniającą obowiązujące normy). Przy
podłączeniu przewód ochronny powinien być dłuższy od pozostałych, w przypadku
wyszarpnięcia przewodu zasilającego będzie to ostatni wyciągnięty przewód.
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Do wykonania wszystkich połączeń należy używać przewodów o odpowiednim przekroju
uzależnionym od maksymalnego poboru prądu.
Przewody powinny być tak umieszczone, aby nie dotykały gorących lub zimnych
powierzchni, ani ostrych krawędzi.
Dostawca urządzenia nie odpowiada za szkody spowodowane podłączeniem
niewłaściwego napięcia lub niewłaściwym podłączeniem instalacji elektrycznej w tym
ochronnej do urządzenia.

Zabrania się wykorzystywania instalacji wodnych i gazowych jako instalacji ochronnej.
Instalacja ochronna powinna być wykonana w sposób nierozłączny.
W celu przerwania pracy palnika w przypadku niepoprawnego działania urządzenia w szafce
sterowniczej znajduje się przekaźnik bezpieczeństwa, którego styki wpięte są szeregowo w obwód
zasilania palnika. Jego zadaniem jest wyłączenie palnika w momencie zadziałania termostatu
bezpieczeństwa lub zadziałania wyłącznika termicznego silnika wentylatora.
Podczas doboru elementów instalacji zasilania elektrycznego urządzenia należy również uwzględnić
pobór mocy elektrycznej przez wybrany palnik nadmuchowy.
Dane elektryczne zamieszczone są w tabeli danych technicznych.

Tecnoclima ENERGY/K
- 44 -

INSTALACJA I REGULACJA

SCHEMATY ELEKTRYCZNE - ZESTAWIENIE
Schemat elektryczny zamieszczony jest w formie drukowanej w szafce sterowniczej
urządzenia i stanowi integralną część dokumentacji urządzenia. Zaleca się skopiować
schemat i skompletować z pozostałą dokumentacją instalacji urządzenia.
W przypadku zagubienia kopii schematu należy zwrócić się do dostawcy urządzenia
podając nr seryjny urządzenia i/lub kod schematu z poniższej tabeli.
MODEL
ENERGY/K
60
105
160
220
320
460
640
970

CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE
standard
wzmocnione

KOD SCHEMATU
ELEKRTYCZNEGO






10014128-TC













10017649-TC
10014128-TC
10017648-TC
10017649-TC
10017648-TC
10017847-TC



10017848-TC

W przypadku wątpliwości nie ingerować w urządzenie. Należy skontaktować się z dostawcą
w celu uzyskania wyjaśnień.
Zgodnie z zasadami wykonania instalacji elektrycznej, należy zastosować system ochrony
przeciwprzepięciowej, gwarantujący ochronę zgodnie z warunkami kategorii przepięciowej III (Norma
PN-EN 60335-1). Bezpośrednio przed urządzeniem zainstalować ogranicznik przepięć typu 3 (klasy D).

CZUJNIK NAWIEWU POWIETRZA
Modele wyposażone w większą ilość wentylatorów napędzanych niezależnymi silnikami wyposażone są
w czujniki nawiewu powietrza, które wyłączają pracę palnika w przypadku nieprawidłowej pracy
wentylatorów. Montowane są przy wentylatorach, po zadziałaniu reset następuje automatycznie
w momencie powrotu do nominalnego przepływu powietrza.
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TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA LIMIT-FAN (RESET RĘCZNY)
Aparat wyposażony jest w jeden lub więcej termostatów bezpieczeństwa LIMIT-FAN, typu kapilarnego,
które realizują następujące funkcje:

FUNKCJA LIMIT Z RESETEM RĘCZNYM (kalibracja stała 100°C):

Funkcja LIMIT realizowana jest za pomocą termostatu z kapilarą umieszczoną na wylocie ciepłego
powietrza z urządzenia. Zadaniem termostatu jest wyłączenie palnika w przypadku nieprawidłowego
przegrzania powietrza. Po zadziałaniu musi on być odblokowany ręcznie przez wciśnięcie przycisku
RESET na termostacie. Przed odblokowaniem termostatu należy sprawdzić i usunąć przyczyny
zadziałania. Reset możliwy jest po ochłodzeniu wymiennika ciepła.
FUNKCJA WENTYLATORA FAN (kalibracja 25-35°C):

Funkcja ta jest realizowana przez termostat, którego czujnik umieszczony jest na wylocie ciepłego
powietrza. Termostat FAN aktywuje rozruch wentylatora nawiewnego po czasie max. 60 sekund od
uruchomienia palnika i zatrzymuje jego pracę po ok. 4 minutach od wyłaczenia pracy palnika. Zapobiega
w ten sposób przed nadmuchem niepożądanego chłodnego powietrza po załączeniu urządzenia
i pozwala na wykorzystanie zgromadzonej energii cieplnej w wymienniku zapewniając jego schłodzenie
przed całkowitym wyłączeniem pracy aparatu.
W niektórych urzadzeniach wentylator może być uruchamiany również przez wyłącznik czasowy
podłączony równolegle do zacisków termostatu FAN.
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TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA TR-FAN (RESET AUTOMATYCZNY)
Urządzenia wyposażone są w mechaniczny termostat bezpieczeństwa, który spełnia funkcje opisane
poniżej:
FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA (termostat bezpieczeństwa TR - kalibracja fabryczna 80°C):
Termostat bezpieczeństwa TR ma za zadanie wyłączenie pracy palnika w przypadku nieprawidłowego
przegrzania powietrza. RESET termostatu następuje automatycznie po obniżeniu temperatury
nawiewanego powietrza i ustaniu przyczyn, które wywołały przegrzanie. Dokładną kalibrację termostatu
należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia urządzenia.
FUNKCJA WENTYLATORA FAN (termostat FAN - kalibracja 25-35°C):
Funkcja ta jest realizowana przez termostat, którego czujnik umieszczony jest na wylocie ciepłego
powietrza. Termostat FAN aktywuje rozruch wentylatora nawiewnego po czasie max. 60 sekund od
uruchomienia palnika i zatrzymuje jego pracę po ok. 4 minutach od wyłaczenia pracy palnika. Zapobiega
w ten sposób przed nadmuchem niepożądanego chłodnego powietrza po załączeniu urządzenia i
pozwala na wykorzystanie zgromadzonej energii cieplnej w wymienniku zapewniając jego schłodzenie
przed całkowitym wyłączeniem pracy aparatu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OPIS
Znacznik odniesienia
Znacznik termostatu TR
Wyłącznik graniczny termostatu TR
Znacznik załączenia wentylatora FAN
Znacznik wyłączenia wentylatora FAN
Mostek metalowy

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I PROCEDURA KALIBRACJI
Urządzenia dostarczane są z termostatem bezpieczeństwa podłączonym elektrycznie i fabryczną
kalibracją temperatury. W przypadku konieczności ponownego ustawienia temperatury (z powodu
konserwacji, przeglądu lub wymiany elementu) należy zapoznać się z powyższym rysunkiem.

UWAGA!!!
•
•

Upewnić się, że przewody elektryczne są prawidłowo zamocowane w zaciskach
termostatu (lekko pociągając).
Mostek metalowy (pomiędzy zaciskami TR i FAN) musi być usunięty.
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LOKALIZACJA TERMOSTATÓW BEZPIECZEŃSTWA
ENERGY/K 60÷105

ENERGY/K 460÷640

ENERGY/K 160÷320

ENERGY/K 970

OPIS
1.
2.
3.

Termostat bezpieczeństwa LIMIT-FAN reset ręczny
Termostat bezpieczeństwa TR reset automatyczny (funkcja bezpieczeństwa)
Termostat bezpieczeństwa reset automatyczny (funkcja FAN)

Urządzenia ENERGY/K 460÷970 ze względów transportowych dostarczane są w dwóch oodzielnych
sekcjach. Dlatego termostaty beazpieczeństwa, które są podłączone elektrycznie do do zacisków
w szafce automatyki powinny być zamocowane w odpowiednich miejscach dopiero na etapie instalacji.
Rozmieszczenie termostatów w kołnierzu nawiewnym oznaczone jest za pomocą naklejek
samoprzylepnych umieszczonych na termostatach i odpowiednich otworach. Ponadto zróżnicowana
długość przewodów pozwala uniknąć błędów podczas instalacji.
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KALIBRACJA TERMOSTATÓW BEZPIECZEŃSTWA LIMIT-FAN-TR
Termostaty są pre-kalibrowane fabrycznie zgodnie z wartościami w tabeli:
Termostat FAN
Termostat bezpieczeństwa LIMIT
Termostat bezpieczeństwa TR

°C
°C
°C

25 - 35
100 (1)
80 (2)

(1) kalibracja termostatu LIMIT jest stała i nie można jej zmienić
(2) nastawa termostatu TR do kalibracji podczas pierwszego uruchomienia (instrukcja poniżej).
KALIBRACJA TERMOSTATU BEZPIECZEŃSTWA TR:
Podczas kalibracji termostatu wykonać następujące zalecenia:
•
•
•
•

Uruchomić urządzenie w normalnym trybie pracy.
Sprawdzić, czy palnik jest ustawiony do pracy z maksymalną nominalną wydajność cieplną (dla
urządzenia).
Sprawdzić, czy wydajność powietrza jest prawidłowa.
Podczas normalnej pracy urządzenia, sprawdzić temperaturę powietrza w pobliżu czujnika
termostatu TR (sprawdzić pozycję wskaźnika na tarczy nastaw), następnie ustawić temperaturę
zadziałania termostatu na wartość wyższą o ok. 15ºC od zmierzonej temperatury powietrza.
Na przykład, jeżeli temperatura nawiewanego powietrza wynosi 40ºC, należy ustawić temperaturę
zadziałania termostatu TR na ok. 55ºC.

TIMER ZAŁĄCZENIA WENTYLATORA NAWIEWU
W modelach z rozruchem silnika wentylatora w trybie gwiazda-trójkąt, zastosowano dodatkowo timer
załączenia wentylatora, który zapewnia jego rozruch maksymalnie po 30 sekundach od momentu
zapłonu palnika. Styki elektryczne timera podłączone są równolegle do zacisków termostatu FAN.

A
B

Timer TZ załączany jest poprzez styki termostatu pomieszczeniowego (TA), który równocześnie ząłacza
pracę palnika.
Ze względu na zróżnicowaną długość cyklu zapłonu dla różnych palników niezbędna jest regulacja czasu
zapłonu ustawionego na timerze TZ. Regulację wykonać w następujący sposób:
•
Zmierzyć przedział czasu od załączenia palnika przez termostat (TA) do zapłonu i pojawienia się
płominia na palniku (wstępny przedmuch komory spalania, itp.).
•
Zwiększyć zmierzony czas o wartość 30 s na timerze TZ poprzez obrót pokręteł z odpowiednimi
nastawami:
o
o

A: ustawianie wartości 10.
B: ustawianie wartości 0,1 min.

Po zmianie nastaw timera należy wykonać pełną sekwencję cyklu rozruchowego,
aby upewnić się, że wentylator rzeczywiście załącza się max 30 s od zapłonu palnika
(pojawienia się płomienia).
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PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA
Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność
wykonania instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją
producenta potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego uruchomienia
urządzenia przez AUTORYZOWANY SERWIS.
Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak
również uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub
z parametrami niezgodnymi z dokumentacją producenta jest wyłączona.
Przed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy:
wszystkie zalecenia dot. bezpieczeństwa zostały zachowane,
urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z projektem i instrukcją montażu,
wymiary i odległości montażowe dla urządzenia zostały zachowane,
instalacja paliwowa, gazowa została wykonana poprawnie, zgodnie z projektem,
dla instalacji gazowej została wykonana próba szczelności potwierdzona protokołem odbioru,
rodzaj paliwa, do jakiego przystosowane zostało urządzenie jest odpowiedni,
instalacja gazowa została zagazowana i odpowietrzona do urządzenia,
ciśnienie gazu w instalacji jest właściwe
instalacja odprowadzenia spalin została wykonana prawidłowo, zgodnie z projektem oraz została
poprawnie zamocowana i posiada pozytywną opinię kominiarską,
instalacja kanałowa została wykonana zgodnie z projektem, a podczas pierwszego uruchomienia
zapewniona jest obecność firmy wykonującej równocześnie pomiar wydajności strumienia
powietrza/wentylacji i regulację instalacji kanałowej, wraz ze stosownymi protokołami z wyników,
wszystkie zamknięcia i zabezpieczenia na instalacjach są otwarte,
podłączenia elektryczne i podłączenia automatyki sterującej zostały wykonane prawidłowo.

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenie może wydzielać nieprzyjemny zapach
spowodowany odparowaniem pod wpływem temperatury środków zabezpieczających
i konserwujących urządzenie w okresie magazynowania. Po krótkim czasie użytkowania
stan ten powinien zaniknąć (zalecane przewietrzanie pomieszczenia).
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REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WENTYLATORA
Urządzenia ENERGY/K wyposażone są w zespół nawiewny składający się z wentylatora/ów, silnika/ów i
przekładni pasowej. Koło czynne silnika posiada możliwość regulacji średnicy w określonym zakresie,
czyli zmiany przekładni i ilości obrotów wentylatora, tym samym ilości nawiewanego powietrza.
Urządzenia dostarczane są z zamówionym ciśnieniem dyspozycyjnym i przekładnią pasową ustawioną
na pośrednią wartość przełożenia.
Instalacja kanałowa współpracująca z urządzeniem może być wykonana z elementów różnego typu
i długości, wyposażona w filtry, nawiewniki, itp., które powodują określoną stratę ciśnienia, często różną
od wartości ciśnienia dyspozycyjnego wynikającej z fabrycznych ustawień przekładni, co skutkuje m.in.
zmianą natężenia strumienia powietrza.
Dlatego podczas pierwszego uruchomienia urządzenia zawsze należy sprawdzić wartość natężenia
strumienia nawiewanego powietrza, regulując w razie potrzeby do wartości nominalnej poprzez
regulację wykonaną na elementach instalacji kanałowej i/lub regulację ilości obrotów wentylatora za
pomocą zmiany średnicy koła czynnego na silniku.
Również w przypadku zmiany warunków pracy urządzenia, np. zmian w instalacji kanałowej, instalacji
dodatkowego filtra powietrza i w innych przypadkach powodujących zmianę strat ciśnienia, należy
koniecznie dokonać ponownego pomiaru strumienia powietrza i właściwej regulacji zespołu wentylatora
do uzyskania wartości nominalnych.
Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez Autoryzowany Serwis musi być
w pierwszej kolejności wykonany przez specjalistyczną firmę pomiar ilości
nawiewanego powietrza i ewentualna regulacja instalacji kanałowej współpracującej
z urządzeniem do uzyskania nominalnej wartości. Praca urządzenia bez pozytywnego
wyniku pomiaru wartości strumienia powietrza jest zabroniona ze skutkiem utraty
gwarancji.
Natężenie strumienia powietrza może zostać pośrednio oszacowane na podstawie pomiaru różnicy
temperatur między powietrzem czerpanym i nawiewanym (jeżeli palnik jest wyregulowany do pracy
z nominalnym obciążeniem grzewczym). Otrzymany wynik należy porównać z wartościami
zamieszczonymi w tabeli „ Dane techniczne” i w razie potrzeby skorygować.
Dla urządzeń o wzmocnionym ciśnieniu dyspozycyjnym dokładny pomiar natężenia strumienia powietrza
należy zawsze potwierdzić za pomocą specjalistycznych przyrządów pomiarowych.
W każdym przypadku należy upewnić się, że kierunek obrotów wentylatora jest zgodny z kierunkiem
wskazanym przez strzałkę na jego obudowie. Aby zmienić kierunek obrotów dla silnika trójfazowego,
należy zamienić miejscami dwie fazy na zaciskach głównego przewodu zasilania elektrycznego, bez
zmian w okablowaniu szafki sterowniczej urządzenia.

Zwiększanie średnicy koła czynnego polega na przekręcaniu ruchomej tarczy koła zgodnie ze
wskazówkami zegara, zmniejszanie średnicy - przeciwnie.
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Zwiększając średnicę koła czynnego na silniku zwiększamy prędkość obrotową
wentylatora i strumień powietrza, a także zwiększamy pobór prądu przez silnik.
Zmniejszając średnicę koła czynnego na silniku zmniejszamy prędkość obrotową
wentylatora i strumień powietrza, a także zmniejszamy pobór prądu przez silnik.
W żadnym przypadku pobór prądu przez silnik wentylatora nawiewnego nie może być
wyższy od wartości zamieszczonej na tabliczce znamionowej silnika i urządzenia. Aby
uzyskać wymaganą wartość może być konieczna zmiana ilości obrotów wentylatora
poprzez regulację przełożenia koła czynnego.

Aby zmienić prędkość obrotową wentylatora należy wykonać następujące czynności:
ENERGY/K modele 60 - 105
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zdemontować kratkę/panel ochronny od strony silnika,
poluzować pasek klinowy [1] odkręcając śruby naciągu [2],
zdjąć pasek klinowy [1],
za pomocą klucza imbusowego [5] poluzować blokadę [4] w piaście ruchomej tarczy koła
pasowego [3],
obracając ruchomą tarczą koła [3] zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara uzyskać
wymaganą średnicę czynnego koła pasowego,
wkręcić blokadę [4] w otworze piasty koła pasowego [3],
założyć i naciągnąć pasek klinowy [1],
dokręcić i skontrować śruby naciągu [2],
zamontować kratkę/panel ochronny.
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ENERGY/K modele 160 ÷ 970
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zdemontować kratkę/panel ochronny od strony silnika,
poluzować pasek klinowy [5] odkręcając śruby naciągu [1],
zdjąć pasek klinowy [5],
za pomocą klucza imbusowego [2] poluzować blokadę [3] w piaście ruchomej tarczy koła
pasowego [4],
obracając ruchomą tarczą koła [4] zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara uzyskać
wymaganą średnicę czynnego koła pasowego,
wkręcić blokadę [3] w otworze piasty koła pasowego [4],
założyć i naciągnąć pasek klinowy [5],
dokręcić i skontrować śruby naciągu [1],
zamontować kratkę/panel ochronny.

Dla urządzeń wyposażonych w więcej silników regulacja przekładni i pomiar poboru
prądu muszą być wykonane indywidualnie dla każdego z nich.
Nigdy nie naciągać paska klinowego zbyt mocno, aby nie uszkodzić łożysk oraz wału
wentylatora. Nacisk dłońmi z dwóch stron na pasek klinowy w połowie jego długości
powinien powodować ugięcie ok. 20-30 mm.
Nowe paski klinowe mają tendencję do wydłużania się po pewnym okresie
eksploatacji. Dlatego zaleca się ponowne sprawdzenie prawidłowego naciągu
pasków po krótkim czasie pracy urządzenia.
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POMIAR POBORU PRĄDU PRZEZ SILNIK

POMIAR POBORU PRĄDU PRZEZ SILNIK WENTYLATORA:
•
•
•

umieścić pętlę amperomierza cęgowego kolejno w fazy zasilania elektrycznego,
załączyć urządzenie do pracy w trybie „lato" - tylko wentylator, aby nie pracowały inne elementy
(palnik i itp.),
odczytać wartość poboru prądu dla każdej fazy i porównać z danymi na tabliczce znamionowej
silnika wentylatora nawiewu.

W przypadku konieczności pomiaru poboru prądu za stycznikiem silnika postępować następująco:
•
•
•

umieścić pętlę amperomierza cęgowego kolejno w fazy zasilania za stycznikiem silnika,
załączyć urządzenie do pracy w trybie „lato" - tylko wentylator, aby nie pracowały inne elementy
(palnik i itp.),
odczytać wartość poboru prądu dla każdej fazy i porównać z danymi na tabliczce znamionowej
silnika wentylatora nawiewu.

Dla urządzeń z rozruchem bezpośrednim wartość dokonanego odczytu poboru prądu powinna być równa
wartości podanej na tabliczce znamionowej silnika i zamieszczonej w tabeli „Danych Technicznych”.
Dla urządzeń z rozruchem gwiazda - trójkąt Y-Δ zmierzona wartość poboru prądu w przewodzie fazowym
powinna zostać pomnożona przez 1,73 i dopiero wtedy porównana z danymi na tabliczce znamionowej
silnika wentylatora.
Dla urządzeń wyposażonych w więcej silników pomiar poboru prądu musi być
wykonany indywidualnie dla każdego z nich.
W żadnym przypadku pobór prądu przez silnik wentylatora nawiewnego nie może być
wyższy od wartości zamieszczonej na tabliczce znamionowej silnika i urządzenia. Aby
uzyskać wymaganą wartość może być konieczna zmiana ilości obrotów wentylatora
poprzez regulację przełożenia koła czynnego.
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KONTROLA
Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia konieczne jest kontrola podstawowych parametrów
roboczych. W tym celu należy uruchomić urządzenie i sprawdzić, czy:
•

rozruch zespołu wentylatora następuje w ok. 30 sek. po zapłonie palnika,

po uzyskaniu ustalonych warunków pracy (ok. 20 minut nieprzerwanej pracy) wykonać następujące
czynności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

sprawdzić prawidłowość przepływu powietrza, co jest niezbędne dla właściwego działania
urządzenia i uzyskania optymalnego ogrzewania powietrza,
sprawdzić, czy nie ma wycieków paliwa,
sprawdzić prawidłowość zużycia paliwa poprzez odczyt licznika,
sprawdzić, czy temperatura spalin odpowiada wartości z tabeli DANE TECHNICZNE z tolerancją
±5°C,
upewnić się, że kalibracja termostatu LIMIT z resetowaniem ręcznym jest prawidłowa,
upewnić się, że kalibracja termostatu TR z resetowaniem ręcznym jest prawidłowa,
upewnić się, że nie występuje niepoprawne działanie termostatów bezpieczeństwa LIMIT i TR,
jeżeli nie jest to konieczne,
sprawdzić, czy nie występują żądne usterki i błędy funkcjonowania innych urządzeń i elementów
bezpieczeństwa w urządzeniu,
upewnić się, że przyrost temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym i czerpanym odpowiada
wartościom zamieszczonym w tabeli DANE TECHNICZNE z tolerancją ±2°C,
zasymulować zadziałanie termostatu bezpieczeństwa TR (poprzez obrót tarczki nastaw)
i sprawdzić, czy palnik zostanie wyłączony,
upewnić się, że termostat pomieszczeniowy i inne urządzenia sterujące działają prawidłowo,
upewnić się, że instalacja odprowadzenia kondensatu działa prawidłowo,
sprawdzić, czy wartość poboru prądu przez silnik wentylatora nawiewu nie przekracza wartości
znamionowej podanej na tabliczce silnika,
sprawdzić czy presostat powietrza w palniku jest właściwie wyskalowany, tak, aby wyłączyć palnik
w przypadku niedostatecznej ilości powietrza do spalania lub podciśnienia,
upewnić się, że wentylator pracuje przez ok. 3-4 min. po wyłączeniu palnika, zanim się zatrzyma.
Wszystkie wyżej wymienione testy muszą być przeprowadzone dla wszystkich
możliwych warunków pracy urządzenia (max i min).
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KONSERWACJA
W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy oraz utrzymania wysokiej sprawności i trwałości
urządzenia sugerujemy wykonywanie regularnego czyszczenia i konserwacji.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy bezwzględnie:
•
•
•

wyłączyć pracę palnika i zaczekać do wystudzenia się urządzenia,
odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, ustawiając główny włącznik elektryczny w pozycji
„0-OFF” - wyłączony,
zamknąć dopływ paliwa głównym zaworem odcinającym przy urządzeniu.

Wszystkie działania muszą być wykonywane bezpiecznie przez wykwalifikowany, przeszkolony personel,
po całkowitym schłodzeniu urządzenia i odłączeniu od zasilania elektrycznego oraz zamknięciu dopływu
paliwa.
Zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej (rękawice, odzież ochronna, …).
Wszystkie zabiegi konserwacji i/lub czyszczenia muszą być przeprowadzone za pomocą odpowiednich
narzędzi i przyrządów, np. podnośniki, itp. gwarantujących zachowanie całkowitego bezpieczeństwa.
Okresowo sprawdzać mocowania wszystkich śrub w konstrukcji wsporczej urządzenia.
Zaleca się konserwować urządzenie minimum raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego. Przy dużym zapyleniu konserwację należy przeprowadzać częściej.

W przypadku urządzeń znajdujących się w pobliżu obszarów lub w miejscach o szczególnie
trudnych warunkach pracy, przeglądy powinny być częstsze, a ich częstotliwość
dostosowana do potrzeb.

KONSERWACJA – CZYSZCZENIE PALELI ZEWNĘTRZNYCH
Stosować wyłącznie wilgotne ściereczki namoczone w roztworze wody i mydła. W przypadku trudnych
do usunięcia plam zwilżyć ściereczkę mieszaniną 50% wody i 50% skażonego alkoholu lub innymi
specyficznymi produktami. Po oczyszczeniu osuszyć starannie powierzchnie.
Zabrania się używania gąbek nasączonych środkami ściernymi lub proszkowymi środkami
czyszczącymi. Podczas czyszczenia zaleca się używanie rękawic ochronnych.

CZYSZCZENIE PALNIKA GAZOWEGO LUB OLEJOWEGO
Czyszczenie palnika musi być wykonywane przez Autoryzowany Serwis, dokładnie według wskazówek
zawartych w Instrukcji Palnika.

CZYSZCZENIE INSTALACJI DO ODPROWADZENIA KONDENSATU
Regularnie sprawdzać czystość, drożność i poprawne funkcjonowanie instalacji odprowadzania
kondensatu.
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KONSERWACJA ZESPOŁU WENTYLATORA
Regularnie sprawdzać naciąg paska klinowego oraz czy koła pasowe silnika i wentylatora pracują
w jednej płaszczyźnie. Naciąg paska klinowego nie powinien być zbyt mocny, nacisk dłońmi z dwóch
stron na pasek w połowie jego długości powinien powodować ugięcie ok. 20-30 mm. W celu zmiany
naciągu paska użyć śrub do regulacji naciągu. W przypadku zużycia paska wymienić na nowy.

Łożyska silników są typu zamkniętego, fabrycznie nasmarowane,
urządzenia nie wymagją konserwacji.

przy normalnej eksploatacji

W urządzeniach ENERGY/K 60÷320 łożyska wentylatorów są typu zamkniętego, fabrycznie
nasmarowane. W modelach 460÷640 może być potrzebne okresowe smarowania łożysk dlatego
posiadają one końcówkę do podłączenia smarownicy . Dla modelu 970 łożyska wentylatora muszą być
smarowane okresowo smarem litowym po otwarciu łożyska.
Zaleca się okresowe monitorowanie stanu łożysk i dokonywania konserwacji zespołu wentylatora.
Należy sprawdzić mocowanie wszystkich śrub zespołu wentylatora.

KONSERWACJA TERMOSTATÓW BEZPIECZEŃSTWA
Co sześć miesięcy należy symulować interwencję termostatów bezpieczeństwa TR oraz LIMIT
i sprawdzić, czy palnik zostanie wyłączony. Następnie należy sprawdzić, czy reset działa prawidłowo
i przywraca pracę palnika, automatycznie dla termostatu TR i ręcznie (za pomocą odpowiedniego
przycisku odblokowującego) dla termostatu LIMIT.

KONSERWACJA ZABEZPIECZEŃ
Okresowo sprawdzać wszystkie elementy bezpieczeństwa, symulując ich zadziałanie i upewniając się,
że powodują bezpieczne wyłączenie urządzenia.
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CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEPŁA
Czyszczenie wymiennika ciepła może być przeprowadzone wyłącznie przez
wykwalifikowany personel serwisowy posiadający stosowne uprawnienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Zaleca się przeprowadzenie czyszczenia przynajmniej raz w roku, najlepiej po
sezonie grzewczym lub przed rozpoczęciem kolejnego.
Czyszczenia wymiennika należy wykonać następująco:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zdjąć panel inspekcyjny [1];
odkręcić drzwiczki inspekcyjne [2] ;
zdemontować palnik;
tylko dla modeli ENERGY/K 60-105: odłączyć przewód kominowy od czopucha [5] ;
dla modeli ENERGY/K 160 ÷ 970 zdjąć panel boczny [7] i odkręcić drzwiczki inspekcyjne [6] ;
wysunąć turbulatory [10] za pomocą haka [12] ;
wyczyścić elementy wymiennika [3] za pomocą szczotki i odkurzacza oraz usunąć sadzę
i wszelkie pozostałości zalegające w komorze spalania [8] za pomocą odkurzacza poprzez otwór
palnika [9];
dla modeli ENERGY/K 60-105 usunąć za pomocą odkurzacza sadzę i pozostałości zalegające w
tylnym kolektorze spalin [4] poprzez otwór czopucha [5], a w przypadku modeli ENERGY/K
160÷970 poprzez odsłonięty bok kolektora spalin;
zamontować ponownie wszystkie osłony zwracając uwagę na uszczelki;
zużyte uszczelki należy wymienić na nowe.
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ANALIZA PRODUKTÓW SPALANIA
Pobieranie próbek spalin do wykonania analizy produktów spalania należy wykonywać według
poniższego schematu.

PUNKT
POBORU
PRÓBEK

Dostawa urządzenia nie obejmuje komina oraz króćca do wykonania analizy spalin.
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USTERKI - PRZYCZYNY - NAPRAWA
USTERKA
URZĄDZENIE NIE
PRACUJE ZARÓWNO W
TRYBIE WENTYLATOR
LATO JAK I OGRZEWANIE

URZĄDZENIE NIE
PRACUJE
W TRYBIE WENTYLATOR
LATO

URZĄDZENIE NIE
PRACUJE
W TRYBIE OGRZEWANIA

PALNIK GAZOWY ZAŁĄCZA
SIĘ, ALE PO KILKU
SEKUNDACH WYŁĄCZA SIĘ

PALNIK OLEJOWY
ZAŁĄCZA SIĘ, ALE PO
KILKU SEKUNDACH
WYŁĄCZA SIĘ

PALNIK WYŁĄCZA SIĘ
NIEPRAWIDŁOWO
I PRZYPADKOWO

PRZYCZYNA

NAPRAWA

Brak napięcia zasilania
elektrycznego

• Sprawdź połączenia elektryczne
• Sprawdź bezpieczniki
• Sprawdź wyłącznik termiczny silnika wentylatora
nawiewu lub zabezpieczenie w falowniku (czerwona
kontrolka zaświecona)

Brak napięcia zasilania
elektrycznego

• Sprawdź połączenia elektryczne
• Sprawdź bezpieczniki
• Sprawdź wyłącznik termiczny silnika wentylatora
nawiewu lub zabezpieczenie w falowniku (czerwona
kontrolka zaświecona)

Brak zasilania elektrycznego
palnika gazowego lub
olejowego

Źle wykonane połączenia
elektryczne
Palnik do sprawdzenia lub
uszkodzony
Źle wykonane połączenia
elektryczne
Palnik do sprawdzenia lub
uszkodzony

Interwencja termostatu
bezpieczeństwa z restartem
automatycznym

Nieregularny płomień palnika
Źle zamontowany termostat
pomieszczeniowy

Zła cyrkulacja powietrza
ZADZIAŁANIE
TERMOSTATU
BEZPIECZEŃSTWA TR
ODBLOKOWANIE
AUTOMATYCZNE LUB
LIMIT ODBLOKOWANIE
RĘCZNE

Recyrkulacja gorącego
powietrza

Wentylator nawiewu do
sprawdzenia lub uszkodzony

Nadmierna moc grzewcza
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Sprawdź połączenia elektryczne
Sprawdź bezpieczniki
Sprawdź styki termostatu pomieszczeniowego
Sprawdź wyłącznik termiczny silnika wentylatora
nawiewu lub zabezpieczenie w falowniku (czerwona
kontrolka zaświecona)
• Sprawdź czy nie nastąpiła interwencja termostatu
bezpieczeństwa
• Sprawdź poprawność podłączenia zasilania
elektrycznego (faza+neutralny+uziemienie)
• Sprawdź regulacje palnika
• Wymień układy elektroniczne w palniku
• Sprawdź i/lub wymień elektrodę kontrolną płomienia
• Sprawdź poprawność podłączenia zasilania
elektrycznego (faza+neutralny+uziemienie)
• Sprawdź regulacje palnika
• Wymień układy elektroniczne w palniku
• Sprawdź i/lub wymień fotokomórkę palnika
• Sprawdź, czy żaluzje na kratkach nawiewnych są
otwarte
• Sprawdź, czy kratki czerpania powietrza nie są
zatkane
• Sprawdź przepustowość kanałów powietrznych
• Sprawdź silnik wentylatora
• Sprawdź ustawienia palnika
• Sprawdź, czy w pomieszczeniu, z którego palnik
czerpie powietrze do spalania nie panuje podciśnienie
• Sprawdź, czy termostat lub czujnik temperatury nie
znajduję się w strumieniu nawiewu ciepłego powietrza
• Sprawdź, czy żaluzje na kratkach nawiewnych są
otwarte
• Sprawdź, czy kratki czerpania powietrza nie są
zatkane
• Sprawdź przepustowość kanałów powietrznych
• Sprawdź, czy żaluzje na kratkach nawiewnych są
otwarte w ten sposób, że ciepłe powietrze jest
recyrkulowane z nawiewu do czerpni powietrza
• Sprawdź temperaturę czerpanego powietrza
• Sprawdź czystość wirnika wentylatora nawiewu
• Sprawdź poprawność pracy silnika wentylatora
nawiewu
• Sprawdź stan i napięcie paska klinowego
• Sprawdź, czy wyłącznik termiczny silnika wentylatora
zadziałał nieprawidłowo
• Sprawdź ustawienia palnika gazowego lub olejowego

INFORMACJE DLA PERSONELU SERWISOWEGO

ZADZIAŁANIE
WYŁĄCZNIKA
TERMICZNEGO SILNIKA
WENTYLATORA NAWIEWU
WENTYLATOR NIE
URUCHAMIA SIĘ PO 60
SEK. OD URUCHOMIENIA
PALNIKA

WENTYLATOR NIE
WYŁĄCZA SIĘ PO OK. 4-5
MINUT OD WYŁĄCZENIA
PALNIKA

WENTYLATOR NIE DZIAŁA

WENTYLATOR DZIAŁA
SPORADYCZNIE

WENTYLATOR PRACUJE
Z PRZERWAMI

URZĄDZENIE SZYBKO
ULEGA ZABRUDZENIU

URZĄDZENIE NIE OSIĄGA
TEMPERATURY
USTAWIONEJ NA
TERMOSTACIE
POMIESZCZENIOWYM

ZAPACH NIESPALONEGO
GAZU LUB OLEJU
OPAŁOWEGO

Nadmierny pobór prądu i/lub
nagrzewanie silnika

Zbyt niska moc grzewcza
Termostat FAN-LM źle
wyregulowany lub uszkodzony
Zbyt wysoka temperatura
otoczenia
Termostat FAN-LM źle
wyregulowany lub uszkodzony

• Sprawdź poprawność montażu głowicy nawiewnej
• Sprawdź napięcie zasilania elektrycznego
• Sprawdź temperaturę czerpanego powietrza

• Sprawdź regulacje palnika gazowego lub olejowego
• Sprawdź kalibrację znaczników termostatu FAN
• Wymień termostat FAN-LM na nowy

•
•
•
•

Sprawdź temperaturę czerpanego powietrza
Sprawdź ekspozycję urządzenia na słońce
Sprawdź kalibrację znaczników termostatu FAN
Sprawdź, czy biały przycisk na termostacie nie został
przełączony w pozycję AUT
• Wymień termostat FAN-LM na nowy

Termostat FAN-LM źle
wyregulowany lub uszkodzony

• Sprawdź poprawność pracy silnika wentylatora
nawiewu
• Sprawdź stan i napięcie paska klinowego
• Sprawdź wyłącznik termiczny silnika wentylatora
nawiewu lub zabezpieczenie w falowniku (czerwona
kontrolka zaświecona)
• Sprawdź kalibrację znaczników termostatu FAN
• Wymień termostat FAN-LM na nowy

Termostat FAN-LM źle
wyregulowany lub uszkodzony
Zbyt niska moc grzewcza

• Sprawdź kalibrację znaczników termostatu FAN
• Wymień termostat FAN-LM na nowy
• Sprawdź regulacje palnika gazowego lub olejowego

Recyrkulacja ciepłego
powietrza

• Sprawdź, czy żaluzje na kratkach nawiewnych są
otwarte w ten sposób, że ciepłe powietrze jest
recyrkulowane z nawiewu do czerpni powietrza
• Sprawdź temperaturę czerpanego powietrza

Wentylator nawiewu do
sprawdzenia lub uszkodzony

Źle wyregulowany palnik
Zatkany przewód kominowy

• Sprawdź regulacje i czystość palnika gazowego lub
olejowego
• Wyczyść rury i elementy komina
• Wyczyścić wymiennik ciepła

Obniżona moc grzewcza
z powodu zabrudzonego
wymiennika ciepła
Źle wyregulowany palnik
Źle zamontowany termostat
pomieszczeniowy

Przdostawanie się spalin do
pomieszczenia

• Sprawdź regulacje i czystość palnika gazowego lub
olejowego
• Sprawdź, czy termostat lub czujnik temperatury nie
znajduję się w strumieniu nawiewu ciepłego
powietrza
• Sprawdź
ciepła
• Sprawdź
• Sprawdź
• Sprawdź

szczelność komory spalania i wymiennika
szczelność połączenia komina z czopuchem
uszczelki wymiennika ciepła
instalację gazową/paliwową
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INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

STEROWANIE
PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (OGRZEWANIE - STOP - WENTYLATOR)
Umieszczony jest na panelu szafki sterującej a jego zadaniem jest wybór jednego z trybów pracy:
•
OGRZEWANIE - tryb automatycznego załączenia palnika i wentylatora w przypadku
zapotrzebowania na ciepło, regulacja temperatury poprzez termostat pomieszczeniowy
•
WENTYLATOR (funkcja „LATO”) - załącza pracę tylko wentylatora nawiewnego; palnik jest
wyłączony.
•
STOP - powoduje wyłączenie urządzenia; po przełączeniu w tą pozycję wentylator będzie pracował
jeszcze kilka minut do całkowitego wychłodzenia wymiennika ciepła.
TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY
Powinien być umieszczony ok. 1,5 m nad podłogą i być osłonięty od bezpośredniego nawiewu ciepłego
i zimnego powietrza. Termostat pomieszczeniowy załącza i wyłącza pracę palnika w trybie ogrzewania
utrzymując zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Jest elementem osprzętu dostarczanego na
zamówienie.
PRZYCISK ODBLOKOWANIA PALNIKA
Umieszczony jest na obudowie palnika. Jego zadaniem jest zresetowanie blokady palnika po nieudanej
próbie zapłonu.
PRZYCISK ODBLOKOWANIA TERMOSTATU BEZPIECZEŃSTWA LIMIT
Jest to przycisk na termostacie bezpieczeństwa FAN-LIMIT, który wymaga ręcznego resetowania w celu
przywrócenia pracy palnika po wyłączeniu spowodowanym nadmiernym przegrzaniem nawiewanego
powietrza.
PRZYCISK ODBLOKOWANIA WYŁĄCZNIKA TERMICZNEGO SILNIKA WENTYLATORA
Umieszczony jest wewnątrz szafki sterowania na bloku wyłącznika termicznego silnika wentylatora.
Wyłącznik termiczny blokuje pracę silnika wentylatora po jego awarii lub przy zbyt wysokim poborze
prądu przez silnik.
Przed odblokowaniem wyżej wymienionych zabezpieczeń należy sprawdzić i usunąć
przyczynę awarii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wezwać Autoryzowany
Serwis.

LAMPKI SYGNALIZACYJNE
SYGNALIZACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
Zielona lampka, umieszczona na panelu szafki sterującej, zapala się, gdy zasilanie elektryczne jest
załączone.
SYGNALIZACJA BLOKADY PALNIKA
Czerwona lampka umieszczona na korpusie palnika zapala się, gdy palnik jest zablokowany. Lampka
zintegrowana z przyciskiem kasowania blokady: reset.
SYGNALIZACJA ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ
Czerwona lampka, umieszczona na panelu szafki sterującej, zapala się, gdy:
• zadziała jeden z termostatów bezpieczeństwa LIMIT lub TR,
• zadziała wyłącznik termiczny silnika wentylatora.
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INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

UŻYTKOWANIE
Przed uruchomieniem aparatu należy przygotować i zapoznać się z instrukcją obsługi termostatu lub
urządzenia sterującego.
ZAŁĄCZENIE FUNKCJI "OGRZEWANIE"
•
•
•

ustawić główny włącznik elektryczny na pozycję “włączony”,
ustawić przełącznik trybu pracy na panelu sterowania w położenie "ogrzewanie",
ustawić termostat pomieszczeniowy na żądaną temperaturę,

Po załączeniu aparatu w tryb „OGRZEWANIE” i załączeniu za pomocą termostatu pomieszczeniowego
w urządzeniu następuje wstępny przedmuch komory spalania, a następnie zapłon palnika. Po ok. 60
sekundach nastąpi rozruch wentylatora i rozpocznie się nadmuch ciepłego powietrza do pomieszczenia.
Po uzyskaniu wymaganej temperatury w pomieszczeniu urządzenie wyłącza się. Najpierw wyłącza się
palnik, wentylator nawiewny będzie jeszcze pracować przez około 4 minuty, po czym wyłączy się. Cały
cykl powtórzy się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej nastawy na
termostacie pomieszczeniowym.
WYŁĄCZENIE FUNKCJI "OGRZEWANIE"
•
•
•
•
•

ustawić na termostacie pomieszczeniowym temperaturę minimalną,
ustawić główny przełącznik pracy, znajdujący się na panelu sterowania, na pozycję 0 - STOP,
urządzenie wyłączy się automatycznie, praca wentylatora ustanie po ok. 4 min.
możliwe jest wówczas wyłączenie napięcia zasilania elektrycznego - ustawić główny włącznik
elektryczny na pozycję “wyłączony”,
w przypadku dłuższych przerw w eksploatacji urządzenia należy zamknąć również dopływ paliwa
głównym zaworem odcinającym.

Nigdy nie wyłączać urządzenia poprzez wyłączanie napięcia zasilania elektrycznego.
Nagłe zatrzymanie wentylatora nawiewnego może spowodować zadziałanie termostatu
bezpieczeństwa LIMIT i konieczność odblokowania ręcznego oraz niebezpieczne
przegrzewy, a nawet trwałe uszkodzenie wymiennika ciepła. Tego typu uszkodzenia nie są
objęte warunkami gwarancji.
ZAŁĄCZENIE FUNKCJI "LATO"
•
•
•

ustawić główny włącznik elektryczny w pozycji “włączony”,
ustawić przełącznik trybu pracy na panelu sterowania w położenie "wentylator",
włączy się tylko zespół wentylatora nawiewając nieogrzewane powietrze.

WYŁĄCZENIE FUNKCJI "LATO"
•
•

ustawić główny przełącznik pracy, znajdujący się na panelu sterowania w pozycji 0 - STOP,
możliwe jest wówczas wyłączenie napięcia zasilania elektrycznego - ustawić główny włącznik
elektryczny w pozycji “wyłączony”.
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INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

FILTRY POWIETRZA KONTROLA, CZYSZCZENIE, WYMIANA
Jeśli na króćcach ssawnych urządzenia są zainstalowane filtry powietrza, muszą być one regularnie
czyszczone lub wymieniane. Nadmiar kurzu i zanieczyszczeń na wkładzie filtra powoduje zwiększenie
strat ciśnienia i zmniejszenie ilości przepływu powietrza, co w rezultacie doprowadzić może do
przegrzania wymiennika ciepła i zadziałania termostatów bezpieczeństwa TR i LIMIT, a także
uszkodzenia silnika wentylatora.
Regularnie kontrolować stan zabrudzenia i czyścić/wymieniać filtry powietrza.
Na ogół sprawdzenie stanu zanieczyszczenia filtrów powinno odbywać
się w odstępach cotygodniowych. Częstotliwość czyszczenia lub wymiany filtrów
zależy od zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu zainstalowanego urządzenia.
Filtry urządzeń ENERGY/K 160÷970 wyposażone są w presostat sygnalizacji lub wyłączenia pracy palnika
w przypadku nadmiernego ich zabrudzenia.
Aby wyczyścić filtr powietrza należy:
•
•
•

odkręcić 2 śruby mocujące panel boczny w obudowie filtra powietrza,
wyjąć kasetę/y filtracyjne i wyczyścić za pomocą sprężonego powietrza, odkurzacza lub
wytrzepać.
w przypadku znacznie zabrudzonych filtrów lub zabrudzeń niemożliwych do usunięcia (np. typu
oleistego) należy wymienić kasetę/y z na nowe. Stosować oryginalne, wymienne kasety
filtracyjne.
Jeżeli urządzenie zostało uruchomione z zainstalowanymi filtrami powietrza,
niedopuszczalne jest załączanie urządzenia do pracy bez filtrów - grozi wyłączeniem
lub uszkodzeniem silnika wentylatora nawiewu.

WSPARCIE
Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzenia muszą być wykonywane przez personel techniczny
z odpowiednimi uprawnieniami i przeszkolony przez przedstawiciela producenta. Aby skontaktować się
z Autoryzowanym Serwisem prosimy zawiadomić swojego Instalatora lub centralę serwisową
K-BAUSYSTEME Sp. z o. o.
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Producent:
TECNOCLIMA S.p.A.
Viale dell’Industria, 19
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)
Ze względu na ciągłe doskonalenie całej swojej produkcji, firma Tecnoclima zastrzega sobie możliwość
do wprowadzenia zmian technicznych, wymiarów, wyposażenia i akcesoriów bez uprzedzenia i bez
konsekwencji prawnych.

Niniejsza instrukcja zostaje przekazana każdemu użytkownikowi wraz z zakupionym urządzeniem.
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma TECNOCLIMA S.p.A.
Kopiowanie, rozpowszechnianie, używanie w celach komercyjnych lub udostępnianie osobom trzecim
w całości lub we fragmentach, łącznie z rysunkami i wytycznymi technicznymi bez uprzedniej
pisemnej zgody jest zabronione.
Wszelkie prawa właściciela znaków towarowych, które zostały przedstawione w tej publikacji są
zastrzeżone.

Wyłączny Przedstawiciel:

K-BAUSYSTEME Sp. z o. o.
Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznań
tel./fax: +48 61 639 58 50
tc@k-bausysteme.pl www.tecnoclima.pl

aparaty grzewczo-wentylacyjne

nagrzewnice gazowe • olejowe • wodne

piece nadmuchowe • stacjonarne • mobilne • agrarne

rooftopy gazowe

K-BAUSYSTEME Sp. z o. o. • Biuro: ul. Ostrowska 382 • 61-312 Poznań
tecnoclima.pl • rooftop.pl • k-bausysteme.com
tel./fax: +48 61 639 58 50 • tc@k-bausysteme.pl

