
INSTRUKCJA INSTALACJI
I OBS£UGI NAGRZEWNIC

GAZOWYCH

KID 10/15/30/40/60/80

Obs³uga gwarancyjna i pogwarancyjna:

Wersja z automatycznym uruchamianiem

B1 Termostat
B2 Termostat zewnêtrzny
M1 Silnik
Q1 Prze³¹cznik
S1 Czujnik jonizacyjny
S2 Elektroda
Y1 Elektrozawór
F1 Bezpiecznik
LC Filtr LC
TR Transformator
CF Panel steruj¹cy

Zu¿yty sprzêt elektryczny nie
mo¿e byæ umieszczany ³¹cznie
z innymi odpadami komunal-
nymi. Sprzêt podlega selektyw-
nej zbiórce i recyklingowi w wyz-
n a c z o n y c h p u n k t a c h .
O b e c n o œ æ s k ³ a d n i k ó w
n i e b e z p i e c z n y c h
w sprzêcie mo¿e potencjalnie
powodowaæ negatywne skutki
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1. Instrukcja ogólna
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Nagrzewnice, o których mowa w tej instrukcji mog¹ byæ u¿ytkowane wy³¹cznie na
zewn¹trz lub w wentylowanych pomieszczeniach (takich jak: magazyny, fermy
hodowlane, tunele, szklarnie).

Na ka¿dy kilowat mocy wyjœciowej niezbêdna jest równa liczba otworów
wentylacyjnych o powierzchni co najmniej 25 cm rozmieszczonych równomiernie u
góry i u do³u pomieszczenia. Minimalna ³¹czna powierzchnia otworów wenty-
lacyjnych powinna wynosiæ 250 cm .

Butle z gazem musz¹ byæ przechowywane i u¿ywane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi dla
nich normami.

Nigdy nie kieruj gor¹cego powietrza w kierunku butli z gazem

U¿ywaj wy³¹cznie regulatorów dostarczonych z nagrzewnic¹.

Nie u¿ywaj nagrzewnicy przy zdjêtej obudowie.

Nie u¿ywaj nagrzewnicy do ogrzewania pomieszczeñ o kubaturze poni¿ej 100 m .

Nie wolno zas³aniaæ wlotu i wylotu nagrzewnicy.

Nagrzewnice, o których mowa w tej instrukcji mog¹ byæ u¿ytkowane wy³¹cznie na
zewn¹trz lub w wentylowanych pomieszczeniach (takich jak: magazyny, fermy
hodowlane, tunele, szklarnie).

Jeœli nagrzewnica musi pracowaæ d³u¿szy czas z pe³n¹ moc¹ mo¿liwe jest
oszranianie siê butli. Jest to zwi¹zane ze zbyt szybkim odparowywaniem gazu.
Niedozwolone jest wówczas
o g r z e - w a n i e b u t l i p r z e z
skierowanie strumienia gor¹cego
p o w i e t r z a
z nagrzewnicy. Zaleca siê
natomiast stosowanie wiêkszej
butli lub dwóch butli po³¹czonych
razem (rys. 1).
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7. Schemat elektryczny

Wersja z rêcznym
uruchamianiem
10kW, 15kW, 31kW, 43kW

B1 Termostat
G1 Elektrozawór
M1 Silnik
Q1 Prze³¹cznik
Q2 Zapalarka
S1 Elektroda
S2 Termoelement
Y1 Elektrozawór

Wersja z rêcznym
uruchamianiem
58kW-82kW

B1 Termostat
G1 Elektrozawór
M1 Silnik
Q1 Prze³¹cznik
Q2 Zapalarka
S1 Elektroda
S2 Termoelement
Y1 Elektrozawór
C1 Kondensator
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Nie wolno u¿ywaæ nagrzewnicy w piwnicach lub w jakimkolwiek pomieszczeniu poni¿ej
poziomu gruntu.

W przypadku nieprawid³owego dzia³ania nale¿y skontaktowaæ siê z autoryzowanym
serwisem.

Pomiêdzy nagrzewnic¹ a butl¹ musi byæ zainstalowany odpowiedni zawór.

Wymiana butli musi byæ zawsze zgodna z zasadami bezpieczeñstwa i przy ca³kowicie
wygaszonym p³omieniu.

Przewód gazowy nie mo¿e byæ zwiniêty lub zagiêty.

Nagrzewnica nie mo¿e byæ u¿ywana w pobli¿u materia³ów ³atwopalnych. Aby unikn¹æ
kontaktu z materia³ami ³atwopalnymi w odleg³oœci 3m od wylotu nagrzewnicy powinien byæ
ustawiony specjalny ekran ochronny.

Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie oryginalnego przewodu gazowego i oryginalnych czêœci
zamiennych.

Nagrzewnice nie nadaj¹ siê do u¿ytku w pomieszczeniach mieszkalnych.

W razie stwierdzenia wycieku gazu nale¿y natychmiast odci¹æ odp³yw gazu do urz¹dzenia.

Projekt systemu ogrzewania powinien byæ uzgodniony ze Stra¿¹ Po¿arn¹ oraz w
przypadku ferm hodowlanych ze s³u¿b¹ weterynaryjn¹.

Przewód gazowy (jeœli zostanie wymieniony) musi posiadaæ deklaracjê zgodnoœci
producenta "CE".

Nagrzewnice musz¹ byæ wykorzystywane zgodnie z polskimi przepisami dotycz¹cymi
stosowania gazu p³ynnego.

Zaleca siê, aby pierwsze uruchomienie dokonane zosta³o przez osobê przeszkolon¹ w
zakresie urz¹dzeñ oraz instalacji gazowych.

2. Instalacja

3. Instrukcja u¿ytkowania

W³ó¿ wtyczkê do gniazda 230V/50Hz.

Upewnij siê, ¿e urz¹dzenie jest uziemione.

Po³¹cz przewód gazowy z regulatorem gazowym i regulator z butl¹.

Otwórz zawór butli gazowej i sprawdŸ wszystkie po³¹czenia za pomoc¹ piany mydlanej.

Dla urz¹dzeñ automatycznych: pod³¹cz termostat do gniazda urz¹dzenia i ustaw
wymagan¹ temperaturê

Naciœnij przycisk I i upewnij siê, ¿e wentylator siê obraca (rys. 2)

Naciœnij i przytrzymaj zawór gazu. Jednoczeœnie naciœnij kilkakrotnie przycisk zap³onu a¿
do pojawienia siê p³omienia (rys. 3-4)

NIGDY ZAPOMOC¥ P£OMIENIA.

3.1 Uruchomienie

Modele z uruchomieniem rêcznym

Modele uruchamiane automatycznie

6. Dane techniczne

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWI¥ZANIE

Brak pr¹du SprawdŸ próbnikiem zasilanie

Termostat jest ustawiony na zbyt nisk¹

temperaturê

Wyreguluj termostat

Silnik nie pracuje

Termostat zabezpieczaj¹cy jest

w³¹czony

Poczekaj minutê i naciœnij guzik RESET

Zakrêcony dop³yw gazu Odkrêæ regulator

Butla z gazem jest pusta Wymieñ butlê

Dysza jest zatkana Wyjmij dyszê i wyczyœæ

Elektrozawór gazowy nie jest otwarty SprawdŸ czy elektrozawór pracuje

Silnik pracuje, ale palnik nie zapala siê

i po kilku sekundach nagrzewnica

wy³¹cza siê

Brak iskry SprawdŸ ustawienie elektrody

Brak uziemienia SprawdŸ i po³¹cz poprawnie

Z³e po³¹czenie pomiêdzy

termoelementem a termostatem

SprawdŸ i po³¹cz poprawniePalnik zapala siê, ale po kilku

sekundach gaœnie

Uszkodzone zabezpieczenie Wymieñ na nieuszkodzony

Nadmierny dop³yw gazu SprawdŸ reduktor ciœnienia i

ewentualnie wymieñ go

Niewystarczaj¹cy dop³yw powietrza SprawdŸ czy silnik wentylatora dzia³a

poprawnie
Nagrzewnica zatrzymuje siê podczas

pracy
Niewystarczaj¹ce odparowanie gazu

spowodowane szronieniem siê butli

SprawdŸ i ewentualnie u¿yj wiêkszej

butli lub dwóch po³¹czonych

równolegle.
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KID10 KID15 KID30 KID40 KID60 KID80

Maksymalna moc grzania (kW) 10 17.5 31.2 43.5 58.5 82.1

Minimalna moc grzania (kW) 12.4 26.6 26.9 35.8

Zu¿ycie gazu (kg/h) 0.8 1.4 0.98 - 2.46 2.10 - 3.43 2.12 -

4.61

2.82 - 6.48

Ciœnienie gazu (bar) 0.3 0.7 1.5 2.0 2.0 2.0

Wydajnoœæ wentylatora (m3/h) 300 300 750 850 1800 2450

Dysza ( mm) 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50 1.85

Rodzaj gazu PROPAN

PROPAN- BUTAN

Napiêcie (V) 230V/50Hz

Moc pobierana (W) 50 50 90 90 110 130

Ciê¿ar (kg) 5 6 12 13 20 23
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Przytrzymaj wciœniêty zawór gazu przez ok. 10 sekund (rys. 5). Je¿eli po zwolnieniu
przycisku palnik zgaœnie odczekaj jedn¹ minutê i powtórz operacjê przytrzymuj¹c d³u¿ej
przycisk zaworu gazu.

Ustaw dop³yw gazu do ¿¹danego przez przekrêcanie pokrêt³a: ¿eby zwiêkszyæ ciœnienie
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i odwrotnie by zmniejszyæ.

Je¿eli s¹ trudnoœci z uruchomieniem nagrzewnicy, upewnij siê, czy
wentylator albo wlot lub wylot z nagrzewnicy nie s¹ zablokowane.

Aby wy³¹czyæ nagrzewnicê nale¿y odci¹æ dop³yw gazu. Wentylator powinien dzia³aæ do
momentu zgaœniêcia p³omienia. Nastêpnie przestaw wy³¹cznik wentylatora do pozycji 0.

Nagrzewnica mo¿e byæ u¿ywana jako wentylator.

W takim przypadku nale¿y od³¹czyæ przewód gazowy i w³o¿yæ wtyczkê do gniazda z
pr¹dem.

W³¹cz wy³¹cznik wentylatora (pozycja I).

Modele z uruchomieniem automatycznym
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Naciœnij przycisk wentylatora do poz II (Winter) i upewnij siê, ¿e wentylator obraca siê. Po
krótkim czasie zapala siê p³omieñ.

Wyreguluj ciœnienie gazu w zale¿noœci od wymagañ przez przekrêcanie regulatora zgodnie
z wskazówkami zegara zmniejszamy ciœnienie gazu i przeciwnie zwiêkszamy.

Je¿eli p³omieñ zapala siê, jednak po kilku sekundach pracy gaœnie i lampka RESET zapala
siê, nale¿y sprawdziæ wszystkie po³¹czenia, odczekaæ minutê a nastêpnie ponownie
wy³¹czyæ nagrzewnicê przez wciœniêcie przycisku RESET i powtórzenie operacji
uruchomienia.

UWAGA:

3.2 Wy³¹czenie

3.3 Wentylacja
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4. Konserwacja

5. Ewentualne usterki
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Naprawy lub czynnoœci konserwacyjne mog¹ byæ wykonywane tylko przez przeszkolone
osoby.

Ka¿da nagrzewnica musi byæ poddana przegl¹dowi przez fachowca przynajmniej raz w
roku.

Nale¿y kontrolowaæ stan przewodu gazowego i jeœli wymaga wymiany, stosowaæ tylko
oryginalne czêœci.

Przed rozpoczêciem jakichkolwiek czynnoœci konserwacyjnych nale¿y od³¹czyæ przewód
gazowy.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o wyjêciu wtyczki z gniazda z pr¹dem.

Jeœli nagrzewnica nie by³a u¿ywana przez d³u¿szy czas, radzimy aby serwisant
przeprowadzi³ dok³adny przegl¹d. Przede wszystkim powinien:

Sprawdziæ przewód gazowy i w razie
koniecznoœci wymieniæ go na nowy
oryginalny.

Sprawdziæ ustawienie elektrody zap³onowej
(rys. 6)

Sprawdziæ koñcówki termostatu i termopary
zawsze musz¹ byæ czyste.

W razie potrzeby wyczyœciæ wnêtrze
nagrzew-nicy sprê¿onym powietrzem.

Modele uruchamiane rêcznie

Rys. 6

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWI¥ZANIE

Brak pr¹du w sieci SprawdŸ próbnikiem zasilanieSilnik wentylatora nie pracuje

Silnik jest zablokowany Odblokuj silnik za pomoc¹ narzêdzi

Elektroda jest Ÿle ustawiona SprawdŸ i ustaw elektrodê w pozycji

poprawnej

Brak iskry zap³onowej

Z³e po³¹czenie pomiêdzy piezo i elektrod¹ SprawdŸ i po³¹cz poprawnie

Zawór na butli jest zakrêcony Otwórz go

Butla jest pusta Wymieñ butlê

Dysza jest zatkana Wyjmij dyszê i wyczyœæ j¹

Brak gazu w palniku

Wyciek gazu z przewodu lub regulatora ZnajdŸ nieszczelnoœæ za pomoc¹ pianki i

uszczelnij przewód

Termopara siê nie rozgrzewa Powtórz operacjê przytrzymuj¹c d³u¿ej

przycisk zaworu gazowego

Palnik zapalasiê i gaœnie po

zwolnieniu zaworu gazowego

Zadzia³a³o zabezpieczenie z powodu braku

ch³odzenia

Patrz punkt: silnik wentylatora nie dzia³a

Nadmierny dop³yw gazu SprawdŸ regulator ciœnienia i ewentualnie

wymieñ go

Niewystarczaj¹cy dop³yw powietrza SprawdŸ czy silnik wentylatora dzia³a

poprawnie

Palnik wy³¹cza siê podczas pracy

Niewystarczaj¹ce odparowanie gazu

spowodowane szronieniem siê butli

SprawdŸ i ewentualnie u¿yj wiêkszej butli lub

dwóch po³¹czonych równolegle


