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Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi

Bezpieczeństwo

Symbole

Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią
instrukcji obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca pracy
urządzenia!

Niebezpieczeństwo
Ten symbol wskazuje na zagrożenie zdrowa i życia
osób powodowane przez wiszące ciężkie przedmioty.

Ostrzeżenie
Przeczytaj wszystkie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i inne zalecenia.
Niezastosowanie się do treści wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i zaleceń może spowodować
porażenie elektryczne, pożar oraz/lub poważne
obrażeń ciała.
Przechowuj wszystkie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i zalecenia w celu ich
wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie nie może być stosowane przez dzieci i
osoby poniżej 16 roku życia.
Urządzenie nie może być wykorzystywane przez dzieci
do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie może być
przeprowadzana przez dzieci i osoby poniżej 16 roku
życia.

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Ten symbol wskazuje na zagrożenie zdrowa i życia
osób, wynikające z obecności napięcia elektrycznego.
Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
Ten symbol wskazuje na zagrożenie zdrowa i życia
osób, wynikające z obecności substancji łatwopalnych.
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Ten symbol wskazuje na zagrożenie zdrowa i życia
osób, wynikające z dotknięcia gorącej powierzchni.
Ostrzeżenie
To słowo oznacza średnie zagrożenie mogące
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Ostrożnie
To słowo oznacza niskie zagrożenie mogące
spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała.
Wskazówka
To słowo oznacza ważne informacje (np. możliwe
szkody materialne), nie wiążące się z zagrożeniem.
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Ostrzeżenie
Nie wykorzystuj urządzenia w pomieszczeniach, gdy
znajdują się w nich osoby niezdolne do samodzielnego
opuszczenia pomieszczenia i pozbawione ciągłej
opieki.
Eksploatacja i ustawianie urządzenia w pomieszczeniach
lub obszarach, w których panuje zagrożenie pożarowe jest
zabroniona.
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Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach, w których
panuje agresywna atmosfera.
Ustaw urządzenie pionowo na stabilnym podłożu.
Po myciu na mokro odczekaj do wyschnięcia urządzenia.
Nie eksploatuj mokrego urządzenia.
Nie eksploatuj ani nie obsługuj urządzenia mokrymi
rękoma.
Nie kieruj na urządzenie bezpośredniego strumienia wody.
Nigdy nie wkładaj do urządzenia innych przedmiotów lub
części ciała.
Nie przykrywaj pracującego urządzenia.
Nie zdejmuj znaków bezpieczeństwa, naklejek lub etykiet.
Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczeństwa, naklejki oraz
etykiety w dobrym stanie.
Uwaga: Na terenie Niemiec obowiązują przepisy dotyczące
ograniczenia emisji. Nie eksploatuj urządzenia dłużej niż 3
miesiące w jednym miejscu. Przed wykonaniem projektu
przewodu spalinowego sprawdź treść lokalnych przepisów
i skontaktuj się z odpowiedzialnym za ten zakres prac
specjalistą.
Nigdy nie siadaj na urządzeniu.
Urządzenie nie jest zabawką. Utrzymuj dzieci i zwierzęta z
dala od urządzenia. Nie eksploatuj urządzenia bez nadzoru.
Przed każdorazowym wykorzystaniem urządzenia sprawdź,
czy jego wyposażenie oraz elementy przyłączeniowe nie są
uszkodzone. Nie eksploatuj uszkodzonych urządzeń lub
podzespołów.
Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne przewody
elektryczne urządzenia są zabezpieczone przez
uszkodzeniami (np. przez zwierzęta). W żadnym wypadku
nie eksploatuj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub
przyłączem sieciowym!
Przyłącze prądowe musi odpowiadać parametrom
zawartym w załączniku technicznym.
Włącz wtyczkę do gniazda zasilania wyposażonego w
uziemienie.
Dobierz przedłużacz uwzględniając moc urządzenia,
konieczną długość oraz przeznaczenie urządzenia.
Całkowicie rozwiń przedłużacz. Unikaj przeciążenia
elektrycznego.
Przed rozpoczęciem przeprowadzania czynności
konserwacyjnych lub napraw urządzenia wyciągnij
wtyczkę zasilania z gniazda.
Gdy urządzenie nie jest eksploatowane, wyłącz je i
wyciągnij wtyczkę zasilającą z gniazda.
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W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lub
przewodów, w żadnym wypadku nie eksploatuj
urządzenia.
W przypadku urządzenia przewodu zasilania urządzenia, w
celu uniknięcia zagrożenia, naprawa może być wykonana
wyłącznie przez producenta lub serwis producenta albo
wykwalifikowanego pracownika.
Uszkodzone przewody elektryczne stanowią poważne
zagrożenie dla zdrowia.
W trakcie ustawiania urządzenia zastosuj się
do wskazówek dotyczących minimalnej odległości
do innych przedmiotów oraz do zaleceń dotyczących
warunków składowania i zastosowania zgodnie z
„Załącznikiem technicznym".
Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są drożne.
Upewnij się, że wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub
niedrożny luźnymi obiektami.
Nie ustawiaj urządzenia na łatwopalnym podłożu.
Transportuj urządzenie wyłącznie w pozycji pionowej.
Stosuj oryginalne części zamienne. W przeciwnym
przypadku prawidłowa i bezpieczna eksploatacja
urządzenia nie może być zagwarantowana.
Nie składuj żadnych palnych materiałów w pobliżu
urządzenia (minimalna odległość 3 m).
Dochowaj maksymalnej staranności stosując środki
ochrony przeciwpożarowej.
Ustawiaj urządzenie wyłącznie w zadaszonych obszarach
zewnętrznych lub wewnątrz pomieszczeń wyposażonych w
odprowadzanie spalin.
Ustawiaj urządzenie tylko w sąsiedztwie kominów lub
elektrycznych pulpitów sterowania zasilania elektrycznego,
zgodnych z podanymi parametrami technicznymi.
Zachowaj ostrożność aby nie dopuścić do maksymalnej
mocy termicznej palnika (patrz rozdział „Załącznik
techniczny”).
Sprawdź, czy dopływ powietrza spełnia nominalne warunki
zasilania. Zbyt słabe zasilanie powietrzne powoduje
znaczne nagrzewanie komory spalania i ciągłe wyłączenie i
włączanie urządzenia przez termostat zabezpieczenia
przed przegrzaniem (patrz rozdział „Błędy i usterki”).
Urządzenie grzewcze nie może być eksploatowane ze
sterownikiem programowalnym, programatorem
czasowym, oddzielnym systemem zdalnego sterowania lub
podobnym urządzeniem, powodującym automatyczne
włączenie. Niezastosowanie się do tego zalecenia może
być przyczyną zagrożenia pożarowego w przypadku
przykrycia lub nieprawidłowego ustawienia.
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie zostało stworzone do wytwarzania gorącego
powietrza i może być stosowane wyłącznie na zewnątrz
pomieszczeń i z uwzględnieniem danych technicznych.
Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania dużych
przestrzeni, jak np. namioty, pomieszczenia magazynowe,
warsztaty, budowy, szklarnie lub hale rolnicze.
Urządzenie nie jest przystosowane do częstej zmiany miejsca
eksploatacji.
Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w
pomieszczeniach o wystarczającym dopływie świeżego
powietrza oraz odpowiednio skutecznej wentylacji
odprowadzającej spaliny.
Urządzenie może być zasilane wyłącznie olejem napędowym
(maks. 10% zawartości biodiesla) i kerozyną i nie może być
zasilane benzyną, mazutem itp.

Przewidywalne, nieprawidłowe zastosowanie
•

Urządzenie nie może być ustawiane lub eksploatowane w
pomieszczeniach i obszarach zagrożonych wybuchem.
Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, np.
elementów ubrań.
W żadnym wypadku nie stosuj urządzenia na zewnątrz
budynków i bez zadaszenia.
Urządzenie nie może być eksploatowane w
pomieszczeniach o niedostatecznym doprowadzeniu
świeżego powietrza.
Nie dokonuj żadnych samodzielnych zmian
konstrukcyjnych ani modyfikacji urządzenia.
Nie eksploatuj urządzenia w pobliżu takich substancji jak
benzyna, rozpuszczalniki, lakiery lub inne substancje
wytwarzające łatwopalne opary, ani w pomieszczeniach, w
których takie substancje są przechowywane.
Nie eksploatuj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.

•
•
•
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•
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Elektrycy
Wykwalifikowany elektryk musi potrafić czytać i interpretować
schematy elektryczne, uruchamiać, konserwować i utrzymywać
sprawność urządzeń elektrycznych, wykonywać okablowanie
szaf sterowniczych, utrzymywać sprawność komponentów
elektrycznych oraz rozpoznawać możliwe zagrożenia
powstające w trakcie pracy systemów elektrycznych i
elektronicznych.
Specjalista posiadający odpowiednie wykształcenie, np.
mechanik przemysłowy
Specjalista to pracownik posiadający odpowiednie
wykształcenie, wiedzę i doświadczenie oraz znajomość
odpowiednich przepisów i zaleceń, koniecznych do oceny
zleconych mu zadań i możliwych zagrożeń. Osoby takie mogą
instalować, uruchamiać i konserwować urządzenie.
Przeszkolony personel
Przeszkolony personel uzyskał od użytkownika urządzenia
informacje dotyczące zakresu obowiązków oraz
niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego
zastosowania urządzenia. Personel ten posiada zezwolenie do
obsługi i transportu urządzenia oraz do przeprowadzania
prostych czynności konserwacyjnych (czyszczenie obudowy i
wentylatora).
Urządzenie musi być nadzorowane przez przeszkolony personel.

Kwalifikacje użytkownika
Użytkownicy korzystający z urządzenia muszą:
• zdawać sobie sprawę z zagrożeń towarzyszących
nagrzewnic olejowych i wynikających z obecności wysokiej
temperatury, z zagrożenia pożarowego oraz z
niewystarczającej wentylacji.
• zdawać sobie sprawę z zagrożeń wynikających z kontaktu
z substancjami niebezpiecznymi takimi jak np. olej
napędowy lub kerozyna.
• gruntownie zaznajomić się z treścią instrukcji eksploatacji,
w szczególności z rozdziałem "Bezpieczeństwo".
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Znaki bezpieczeństwa i etykiety znajdujące się na
urządzeniu
Wskazówka
Nie zdejmuj znaków bezpieczeństwa, naklejek lub
etykiet. Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczeństwa,
naklejki oraz etykiety w dobrym stanie.
Na urządzeniu zamieszczono następujące znaki bezpieczeństwa
i etykiety:
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Na naklejce umieszczonej na urządzeniu, w języku niemieckim i
rosyjskim zamieszczono następujące wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa:
• Przed rozpoczęciem eksploatacji nagrzewnicy powietrza
dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
•

Uwzględnij obowiązujące zalecenia i lokalne przepisy dotyczące
instalacji, konserwacji i eksploatacji nagrzewnicy powietrza.

•

Nie eksploatuj nagrzewnicy powietrza w pobliżu powierzchni lub
materiałów łatwopalnych.

•

Zagwarantuj odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniu
eksploatacji nagrzewnicy powietrza.

•

Podłącz nagrzewnicę powietrza do gniazda wyposażonego w
uziemienie.

•

Do zasilania stosuj wyłącznie olej napędowy maksymalnie
typu 2.

•

W żadnym wypadku nie zasilaj urządzenia benzyną, zużytym
olejem lub olejem smarnym.

•

W żadnym wypadku nie dolewaj paliwa, gdy urządzenie
pracuje.

•

Nie uruchamiaj nagrzewnicy powietrza, gdy w komorze spalania
nagromadziła się nadmierna ilość oleju napędowego.

•

Zapewnij odpowiednie warunki do schłodzenia maszyny. Nie
wyciągaj wtyczki zasilania z gniazda w trakcie pracy
urządzenia. Wyłączanie nagrzewnicy powietrza możliwe jest
wyłącznie za pomocą przewidzianego do tego celu wyłącznika
znajdującego się na panelu sterowania. Nagrzewnice powietrza
zostanie automatycznie wyłączona po odpowiednim
schłodzeniu.

•

Regularnie czyść filtr i w razie potrzeby usuwaj wodę ze
zbiornika.

•

W przypadku pierwszego włączenia po dłuższym okresie
bezczynności urządzenia, konieczne jest ponowne
zastosowanie procedury uruchamiania. Przed ponownym
uruchomieniem odczekaj ok. 2 minuty.

•

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w języku
włoskim, niemieckim, francuskim, angielskim i hiszpańskim oraz
rosyjskim znajdują się na naklejce umieszczonej na urządzeniu.
Montaż tej nagrzewnicy powietrza wykonaj zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zasadami. Eksploatacja tego urządzenia dopuszczalna
jest wyłącznie w pomieszczeniach o odpowiedniej wentylacji. Przed
rozpoczęciem instalacji i eksploatacji nagrzewnicy powietrza,
przeczytaj jej instrukcję obsługi.
Zapisy na umieszczonej na urządzeniu tabliczce znamionowej
wykonane zostały w wersji angielskiej i niemieckiej:
Typ: IDS 900
Numer artykułu/Item-No.: 1430000160
Moc grzewcza: 236 kW
Przepływ powietrza: 17000 m³/godz.
Przyłącze sieciowe: 1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
Zużycie paliwa: 21,69 l/godz.
Pojemność zbiornika paliwa: -I
Paliwo: Olej napędowy (maksymalnie 10 % biodiesla) lub kerozyna
Poziom hałasu: 69 dB(A)
Masa: 351 kg
Na urządzeniu umieszczona jest następująca naklejka w języku
angielskim. Na naklejce znajdują się wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa napełniania danego typu zbiornika oraz warunki
dotyczące temperatury otoczenia.

Kerozyna może być stosowana w temperaturze powyżej -40 °C.
Zimowy olej napędowy może być stosowany w temperaturze powyżej
-20 °C.
Typowy olej napędowy może być stosowany w temperaturze od 0 °C.
Poniższa naklejka na urządzeniu oznacza przyłącze elektryczne.

Nie dokonuj żadnych modyfikacji nagrzewnicy powietrza. W
celu dokonania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych,
skontaktuj się z certyfikowanym serwisem.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odłącz zasilanie elektryczne.

PL
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Ostrzeżenie
Zagrożenie życia w wyniku uderzenia przez
podniesione obiekty.
Sprawdź, czy w pobliżu nie znajdują się żadne osoby.

Inne zagrożenia
Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Czynności dotyczące instalacji elektrycznej mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany zakład
elektryczny.

Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego
w bezładzie. Może stać on się niebezpieczną zabawką
dla dzieci.

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw urządzenia
wyciągnij wtyczkę zasilania elektrycznego z gniazda!
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rękami.
Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.
Ostrzeżenie przed substancjami łatwopalnymi
Materiały łatwopalne stanowią zagrożenie pożarowe.
Zastosuj odpowiednie środki ostrożności, wymagane w
przypadku stosowania paliw takich jak kerozyna lub
olej napędowy (maks. 10 % biodiesla).
Nie dopuszczaj do rozlania oleju napędowego lub
kerozyny! Nie wdychaj oparów ani nie pij materiałów
palnych! Unikaj ich kontaktu ze skórą!
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Elementy urządzenia, a w szczególności wylot spalin,
osiągają w trakcie pracy bardzo wysokie temperatury.
Zachodzi niebezpieczeństwo odniesienia poparzeń i
wystąpienia pożaru. W żadnym wypadku nie dotykaj
pracującego urządzenia! W trakcie pracy nie zbliżaj się
do przedniej strony urządzenia na odległość mniejszą
niż 3 m! Zachowuj podaną w danych technicznych
minimalną odległość urządzenia od ścian i innych
przedmiotów!
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Elementy urządzenia mogą być bardzo gorące, ich
dotknięcie grozi poparzeniami. Zachowaj szczególną
ostrożność w przypadku przebywania w pobliżu dzieci
lub innych osób wymagających uwagi!
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Nieprawidłowa obsługa urządzenia stwarza zagrożenie
odniesienia obrażeń. Eksploatuj urządzenie wyłącznie
zgodnie z jego zastosowaniem.

Ostrzeżenie
Nieprawidłowe ustawienie urządzenia stwarza
zagrożenie pożaru.
Nie ustawiaj urządzenia na łatwopalnym podłożu.
Nie ustawiaj urządzenia na dywanach o dużej długości
włosia.
Ostrzeżenie
Urządzenie nie może być przykrywane, ponieważ
prowadzi to do poważnego zagrożenia pożarowego!

Postępowanie w sytuacji awaryjnej
1. W sytuacji awaryjnej natychmiast wyłącz płomień
zapłonowy za pomocą przycisku awaryjnego (przełącznik
w pozycji 0).
2. W sytuacji awaryjnej wyciągnij urządzenie z gniazda
zasilania: Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę zasilania
z gniazda.
3. Usuń wszystkie osoby z obszaru zagrożenia.
4. Nie podłączaj uszkodzonego urządzenia do zasilania.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Urządzenie jest wyposażone w termostat zabezpieczający (przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury roboczej),
uruchamiany przy przegrzaniu urządzenia.
W przypadku usterki termostatu bezpieczeństwa, przegrzanie
urządzenia spowoduje uruchomienie zabezpieczenia przed
przegrzaniem. Kontrolka zabezpieczenia przed przegrzaniem L2
(19) świeci światłem czerwonym. Urządzenie wyłączy się
całkowicie i nie uruchomi się ponownie. W takim przypadku
zalecane jest skontaktowanie się z serwisem w celu zlecenia
wymiany zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Ostrzeżenie
W przypadku nieprawidłowego zastosowania tego
urządzenia może dojść do powstania dodatkowego
zagrożenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!
Ostrzeżenie
Urządzenia nie są zabawkami i nie mogą być
przekazywane dzieciom.

6
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Widok urządzenia

Informacje dotyczące urządzenia

2

Opis urządzenia
Nagrzewnice olejowe o spalaniu pośrednim są przeznaczone do
ogrzewania powietrza wewnątrz dużych pomieszczeń.
Urządzenie może być zasilane wyłącznie kerozyną lub olejem
napędowym (maks. 10 % biodiesla) o następujących
parametrach: 10 200 kcal/kg, maks. lepkość 1,5°E przy 20 °C.
Urządzenie ogrzewa powietrze płomieniem w sposób pośredni,
dlatego jest przeznaczone do pracy na zewnątrz budynków w
obszarach zadaszonych lub w pomieszczeniach o
wystarczającej wentylacji.
Urządzenie jest wyposażone w przyłącze przewodu spalinowego
służącego do odprowadzania gazów spalinowych do komina.
Nagrzewnica olejowa jest także wyposażona w filtr paliwa i
pompę paliwa oraz kanał wylotowy gorącego powietrza.
Końcówka kanału gorącego powietrza może być zastąpiona
przyłączem z 2 lub 4 otworami. Konieczne jest zapewnienie
pełnej drożności wszystkich otworów.

3

4
5

1

6
11
8

10

9

URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO
EKSPLOATACJI PROFESJONALNEJ. URZĄDZENIE ZOSTAŁO
SKONSTRUOWANE DO MOBILNEJ I DŁUGOTRWAŁEJ
EKSPLOATACJI PROFEJSONALNEJ. URZĄDZENIE NIE JEST
PRZEZNACZONE DO EKSPLOATACJI W GOSPODARSTWIE
DOMOWYM W CELU ZAPEWNIENIA KOMFORTU
TERMICZNEGO I NIE MOŻE BYĆ STOSOWANE DO
OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ ZAMKNIĘTYCH, NIE
POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI.
Zasada działania
Urządzenie wytwarza ciepło poprzez kierowanie strumienia
zassanego, zimnego powietrza przez powiększoną powierzchnię
komory spalania spełniającą funkcję wymiennika ciepła.
Konieczne powietrze spalania jest zasysane przez palnik
urządzenia za pośrednictwem króćca wlotowego z zewnątrz lub
bezpośrednio z ogrzewanego pomieszczenia. W przypadku
pobierania powietrza z ogrzewanego powietrza, konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Ogrzewane powietrze jest
całkowicie oddzielone od komory spalania, w której zachodzi
spalanie paliwa. Produkty procesu spalania są odprowadzane na
zewnątrz za pośrednictwem komina. Zassane powietrze jest
ogrzewane i przekazywane do otoczenia za pośrednictwem
otworu wylotowego.

7

12

Nr

Oznaczenie

1

Wylot powietrza

2

Punkt mocowania

3

Przyłącze kominowe

4

Skrzynka sterowania

5

Wentylator chłodzący

6

Pałąk ochronny

7

Koło

8

Obudowa termostatu

9

Podpora

10

Obudowa palnika

11

Uchwyt transportowy

12

Przyłącze zbiornika z pokrywą

1
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Transport i składowanie

Montaż i uruchomienie

Wskazówka
Nieprawidłowe składowanie lub transportowanie
urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
Zastosuj się do informacji dotyczących transportu oraz
składowania urządzenia.

Transport

•
•
•
•

Przesuwanie urządzenia jest możliwe dzięki zastosowaniu
dwóch rolek i uchwytu.

1 x urządzenie
1 x instrukcja obsługi
1 x króciec przyłącza kanału transportu powietrza,
Ø 700 mm
1 x zestaw przyłączeniowy zewnętrznego zbiornika paliwa

Wypakowanie urządzenia

Każdorazowo przed transportem uwzględnij następujące
wskazówki:
• Wyłącz urządzenie.
• Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.
• Nie ciągnij urządzenia za przewód zasilania.
• W trakcie przestawiania i transportu chwytaj urządzenie za
przednie uchwyty. Urządzenie będzie wtedy toczyć się na
tylnych kołach.
• Odczekaj do schłodzenia się urządzenia.

Magazynowanie
Przed każdorazowym rozpoczęciem składowania zastosuj się
do następujących wskazówek:
• Wyłącz urządzenie.
• Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.
• Odczekaj do schłodzenia się urządzenia.
W przypadku niewykorzystania urządzenia zastosuj się do
następujących zaleceń dotyczących warunków składowania:
• chroń przed wilgocią, mrozem i upałem,
• magazynuj urządzenie w pozycji pionowej, w miejscu
wolnym od kurzu lub bezpośredniego nasłonecznienia,
• w razie potrzeby osłoń urządzenie przed kurzem stosując
odpowiednie opakowanie,

8

Zakres dostawy

1. Otwórz karton i wyjmij urządzenie.
2. Całkowicie wyjmij urządzenie z opakowania.
3. Całkowicie rozwiń przewód zasilania. Zwróć uwagę, czy
przewód nie jest uszkodzony oraz unikaj jego uszkodzenia
w trakcie odwijania.

Montaż
Dostarczane urządzenie jest częściowo zmontowane.
Elektryczny pulpit sterowania, palnik, termostat wentylatora,
termostat zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz termostat
bezpieczeństwa z ręcznym włączaniem są już podłączone.
Przyłącze elektryczne oraz ustawienia przed rozpoczęciem
montażu
1. Przed uruchomieniem nagrzewnicy powietrza sprawdź
przyłącze elektryczne.
ð Sprawdź, czy parametry sieci zasilającej są zgodne z
tabliczką znamionową.
2. Następnie podłącz przewód zasilania elektrycznego do
odpowiednio zabezpieczonego gniazda. W przypadku
eksploatacji na budowach, zgodnie z normą VDE
0100/0105, konieczne jest zastosowanie wyłącznika
różnicowoprądowego.

nagrzewnica olejowa IDS 900
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Ustawienie na podłożu i montaż sufitowy
Niebezpieczeństwo
Podniesiony ładunek!
Zagrożenie życia w wyniku uderzenia przez
spadający ładunek.
Nagrzewnica powietrza może zostać zamontowana w
następujący sposób:
• ustawiona w stabilnej pozycji na podłożu
• zawieszona na suficie z wykorzystaniem lin oraz/lub
łańcuchów o odpowiedniej grubości i długości,
zamocowanych do czterech punktów mocowania.
Minimalna odległość od ścian, podłogi oraz/lub sufitu musi
wynosić co najmniej 2 m.
max. 5°

Przyłączenie do kanałów ciepłego powietrza.
Rozdzielacz ciepłego powietrza jest przeznaczony do
bezpośredniego rozdzielania powietrza.
Otwór ciepłego powietrza może zostać zastąpiony przez 2- lub
4-drożną głowicę rozdzielającą, umożliwiającą transport
powietrza za pośrednictwem elastycznych kanałów.
1. Zdemontuj oryginalną dyszę wylotową.
2. Zamień oryginalną dyszę wylotową na 2- lub 4-drożną
głowicę rozdzielającą.
W niektórych przypadkach możliwe jest podłączenie tych
elementów do kanałów o odpowiednich średnicach.
W przypadku podłączenia elementów do kanałów o
odpowiednich średnicach lub w przypadku dokonania
znacznych modyfikacji głowicy rozdzielającej (np. zmiana
długości lub średnicy rury oraz liczba łuków), zleć
przeprowadzenie przez wykwalifikowanego elektryka
następujących czynności kontrolnych i usprawniających.
• Sprawdź pobór prądu silnika wentylatora. Pobór prądu nie
może przekraczać podanej wartości.
• Koniecznie sprawdź, czy wydajność tłoczenia powietrza
jest zgodna z wartością nominalną.
Przyłącze do zasilania paliwowego
Zawsze uwzględniaj lokalne oraz/lub krajowe przepisy
dotyczące instalacji, regulacji i eksploatacji nagrzewnic
powietrza.
W trakcie wyboru miejsca ustawienia uwzględnij następujące
wskazówki:
• Zgodnie z normą DIN 18160, przed wykonaniem projektu
odprowadzenia spalin, skontaktuj się z obsługującym
budynek kominiarzem.
• Zleć wykonanie instalacji przez specjalistę.
• Regularnie zlecaj kontrolę składu spalin.
• Zagrożenie zdrowia i życia w wyniku zatrucia.
• Nieprawidłowa instalacja ma negatywne skutki zdrowotne.
Podłączenie do zasilania paliwowego następuje w wyniku
połączenia zbiornika oleju opałowego z pompą paliwa i
przebiega w następujący sposób:
• bezpośrednio poprzez wykorzystanie pompy oleju
opałowego palnika.
Uwzględnij wymiary i długości podane w instrukcji obsługi
palnika.
• pośrednio z zastosowaniem pompy pomocniczej oleju
opałowego.
Skontaktuj się z serwisem w celu ustalenia odpowiedniej
wielkości instalacji.

PL

nagrzewnica olejowa IDS 900

9

Przyłącze do kanału spalinowego
Kanały spalinowe muszą być wykonane ze stali typu EN 1443.
Skuteczność spalania i prawidłowa praca palnika zależą od
ciągu kominowego. Uwzględnij zasady i przepisy dotyczące
przyłączy kominowych:
• Długość przyłącza kominowego musi być jak najmniejsza.
Przyłącze kominowe musi być wykonane z odpowiednim
wzniosem (minimalna wysokość 1 m).
• Stosowanie kolan i redukcji przekroju jest zabronione.
• Zastosuj daszek kominowy w celu uniknięcia
przedostawania się wody i zablokowania odciągu spalin w
wyniku działania wiatru.
• Ciąg kominowy musi spełniać minimalne warunki
przepływu powietrza.
• Każda nagrzewnica powietrza musi posiadać własny
komin.

Pozycja komina

a

b

Informacja
Stosowanie rur współosiowych wylotu spalin i wlotu
powietrza spalania jest w przypadku tego urządzenia
wyraźnie i jednoznacznie zabronione. Niezastosowanie
się do tego zalecenia może spowodować poważną i
trwałą niesprawność urządzenia.

c

a

d

e

10

Nr

Oznaczenie

Nr

Oznaczenie

A

min. 2 m

a

Przepust ścienny z
kolanem min. 5°.

B

min. 1 m

b

Komin

C

jak najmniejsza długość c

Wzmacniacz ciągu,
typ H

D

≥ Ø 120 mm/150 mm

d

Przyłącze kominowe

E

min. 1 m

e

Ściana zewnętrzna
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Ustawianie

Uruchomienie urządzenia

Wybór miejsca ustawienia urządzenia jest podyktowany
szeregiem uwarunkowań przestrzennych i technicznych.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia lub elementów jego
wyposażenia oraz łączyć się z niebezpieczeństwem wypadków z
udziałem ludzi oraz szkód materialnych.
W trakcie wyboru miejsca ustawienia uwzględnij następujące
wskazówki:
• Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w
miejscach zadaszonych.
• Nie eksploatuj urządzenia dłużej niż 3 miesiące w tym
samym miejscu. Przed wykonaniem projektu przewodu
spalinowego sprawdź treść lokalnych przepisów i
skontaktuj się z odpowiedzialnym za ten zakres prac
specjalistą.
• Urządzenie musi zostać ustawione na niepalnym podłożu i
w sposób zapewniający jego stabilność.
• Urządzenie może być ustawiane wyłącznie w pobliżu
komina, ściany zewnętrznej lub na otwartej przestrzeni
zapewniającej dobrą wentylację.
• Urządzenie może być podłączone wyłącznie do gniazda
elektrycznego o odpowiednim zabezpieczeniu.
• Pomieszczenie, w którym urządzenie jest ustawione, musi
posiadać odpowiednią wentylację .
Upewnij się, że dopływ świeżego powietrza jest
wystarczający, jeżeli w miejscu pracy urządzenia
znajdować się będą osoby lub zwierzęta!
• Minimalna odległość do otworu wlotowego do ściany musi
wynosić co najmniej 2 m (patrz rysunek).
• Minimalna odległość do materiałów łatwopalnych musi
wynosić co najmniej 3 m.
• Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być zakryte.
• W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się ściany lub
duże przedmioty.
• Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości gaśnic
przeciwpożarowych.

Przed uruchomieniem uwzględnij następujące wskazówki:
• Sprawdź, czy zawartość pakietu dostawy jest kompletna.
W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy,
skontaktuj się z serwisem firmy Trotec lub z
dystrybutorem, u którego nabyte zostało dane urządzenie.
• Sprawdź, czy urządzenie oraz jego elementy
przyłączeniowe nie są uszkodzone.
• Zwróć uwagę na wymagania zamieszczone w rozdziale
„Ustawienie".
• Podłącz zewnętrzny zbiornik (patrz „Zasilanie w olej
opałowy”).
• Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź urządzenie i
wykonuj regularne kontrole w trakcie eksploatacji.
• Sprawdź, czy dane techniczne przyłącza elektrycznego
odpowiadają parametrom zamieszczonym na tabliczce
znamionowej.
• Przed każdym włączeniem urządzenia oraz przed każdym
podłączeniem wtyczki zasilania sprawdzaj, czy wentylator
może poruszać się swobodnie.
• Podłącz przewód zasilania elektrycznego do odpowiednio
zabezpieczonego gniazda. W miejscach prowadzenia prac
budowlanych obowiązuje (na terenie Niemiec: VDE
0100/0105) konieczność stosowania wyłącznika
różnicowoprądowego (FI).
• W przypadku ponownego włączenia po dłuższym okresie
bezczynności urządzenia, konieczne jest ponowne
zastosowanie procedury uruchamiania. Przed ponownym
uruchomieniem odczekaj około 2 minuty.
• Pierwsze uruchomienie musi być wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka w celu skontrolowania
prawidłowości parametrów spalania.

2m
2m

2m

2m

PL
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Montaż sondy
Wskazówka
Pierwsze uruchomienie musi być wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka w celu skontrolowania
prawidłowości parametrów spalania.
Wskazówka
Fabryczne parametry palnika mogą odbiegać od
ustawień optymalnych. Ustawienia palnika należy
skontrolować w trakcie uruchamiania.
Tabela „Dane techniczne” zawiera parametry regulacyjne
(ciśnienie oleju palnika, pozycja głowicy spalania, regulacja
ilości powietrza).
Wykonaj następujące czynności w celu zamontowania sondy
służącej do regularnej kontroli parametrów spalania i
temperatury spalin:

300 mm

Zasilanie olejem opałowym
Urządzenie jest połączone z zewnętrznym zbiornikiem paliwa za
pomocą szybkozłącza.
ü Wyłącz urządzenie zgodnie z treścią rozdziału „Wyłączenie z
eksploatacji”.
ü Przed podłączeniem zewnętrznego zbiornika sprawdź, czy
urządzenie jest całkowicie chłodne.
ü Stosuj wyłącznie paliwo odpowiednie do zasilania
urządzenia (patrz „Dane techniczne”).
1. Ustaw urządzenie na twardym, płaskim oraz niepalnym
podłożu.
2. Zdejmij pokrywę zewnętrznego zbiornika paliwa.
3. Zdejmij pokrywę z przyłącza paliwa urządzenia.
4. Zamocuj wąż dolotowy i zwrotny przyłącza zasilania i
zbiornika zewnętrznego korzystając z szybkozłączy.
5. Zamocuj wąż dolotowy i zwrotny przyłącza zasilania
urządzenia korzystając z szybkozłączy.
6. Sprawdź, czy wąż jest prawidłowo zamocowany, w
przeciwnym przypadku może bowiem dojść do powstania
nieszczelności.
7. Urządzenie jest podłączone do zasilania olejem opałowym.
Wskazówka
Po opróżnieniu zbiornika płomień paliwa zgaśnie, i
urządzenie wyłączy się automatycznie.

Następujące wartości parametrów są charakterystyczne dla
stabilnego i czystego spalania.
Indeks Bacharacha: 0 (biały)
CO₂:11 / 12,5 %
Tlen (O₂): 4,5 / 6 %
COmaks.: 500 ppm
• W zależności od stosowanego paliwa i warunków
montażowych (wysokość nad poziomem morza, zasysanie
powietrza spalania z zastosowaniem lub bez zastosowania
wlotu powietrza), konieczne może być precyzyjne
dostosowanie parametrów roboczych palnika w celu
zapewnienia ich prawidłowych wartości.
• Po zakończeniu kontroli zaślep otwór wsuwania sondy
stosując odpowiedni element odporny na działanie
wysokich temperatur i zapewniający szczelność kanału.

12
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Obsługa
Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie przez osoby
zaznajomione z jego obsługą.

21

Elementy sterowania
22
23
17

24

36

26

25

18

19
20
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Nr.

Oznaczenie

17

Pokrywa skrzynki sterowania

18

Kontrolka zasilania elektrycznego termostatu

19

Kontrolka termostatu bezpieczeństwa (przegrzanie)

20

Kontrolka palnika

21

Ręczny reset termostatów bezpieczeństwa (przycisk
usuwania usterek)

22

Gniazdo termostatu pokojowego

23

Przyłącze ogrzewania oleju

24

Przycisk resetowania palnika z kontrolką

25

Przełącznik ogrzewanie/wentylacja (włącznik/wyłącznik)

26

Kontrolka pracy

36

Sterownik temperatury z wyświetlaczem LCD

nagrzewnica olejowa IDS 900
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Panel sterowania

Włączanie urządzenia

37

27

Urządzenie może pracować w następujących trybach:
• W trybie roboczym 0 palnik jest wyłączony.

28

•

W trybie roboczym V pracuje tylko wentylator.

•

W trybie roboczym V+H wentylator pracuje w trybie
ciągłym, a palnik działa do osiągnięcia zadanej
temperatury w pomieszczeniu.

36

•

35 34 33

32 31

30

29

Nr. Oznaczenie

Znaczenie

27 Przycisk U

Potwierdzenie ustawienia

28 Przycisk ▲

Dwukrotne naciśnięcie przycisku ▲
spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu
czasu pracy w godzinach (godz.).
Podany czas nie jest skutecznym czasem
ogrzewania, lecz określa czas zasilania i
włączenia urządzenia.
Naciśnięcie przycisku jeden raz umożliwia
przejście do poprzedniej wartości.

29 Przycisk ▼

Przejście do kolejnej wartości.

30 Przycisk P

Naciśnij i przytrzymaj w celu wyświetlenia
trybu roboczego.
Naciśnij krótko w celu potwierdzenia
polecenia.

31 Symbol +

Pojawienie się czerwonej strzałki nad
symbolem + oznacza zwiększenie się
temperatury powyżej ustawionej wartości.

32 Symbol =

Włączenie zielonej diody LED nad
symbolem = oznacza osiągnięcie
ustawionej temperatury.

33 Symbol -

Pojawienie się czerwonej strzałki nad
symbolem - oznacza obniżenie się
temperatury poniżej ustawionej wartości.

34 LED OUT 2

Wskazuje tryb roboczy termostatu palnika.

35 LED OUT 1

Włączenie sygnalizuje pracę wentylatora.

36 Sterownik
temperatury z
wyświetlaczem
LCD.

Mierzy temperaturę wylotową i czas
pracy.
Kontrola temperatury wyzwalania
termostatu przed palnikiem i
wentylatorem.

37 Wskazanie

W trybie roboczym H palnik jest wyłączony. Wentylator
pracuje tylko pod warunkiem odpowiednio wysokiej
temperatury komory spalania. Osiągnięcie zadanej
temperatury w pomieszczeniu powoduje wyłączenie
palnika. Wentylator pracuje do całkowitego schłodzenia
komory spalania.
Urządzenie pracuje z reguły do uzyskania zadanej wartości
temperatury powietrza w pomieszczeniu.
1. Podnieś pokrywę (17) skrzynki sterowania.
2. Sprawdź, czy przełącznik ogrzewania/wentylacji (25) jest
ustawiony w pozycji trybu roboczego 0.

25

3. Włącz tryb roboczy V nagrzewnicy powietrza poprzez
odpowiednie ustawienie przełącznika ogrzewania/
wentylacji (25).

25

ð Zielona kontrolka (26) zasilania sieciowego włączy się.
26
25

Wskazuje ustaloną wartość temperatury
w °C.
ð Wentylator (5) jest włączony.

14
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4. Następnie ustaw przełącznik (25) w pozycji trybu
roboczego H lub V+H.

•

Naciśnij przycisk ręcznego resetowania termostatów
bezpieczeństwa (21) w celu ponownego uruchomienia
nagrzewnicy powietrza.

25
21

ð Palnik przejdzie do trybu rozruchu i przepłukiwania i
płomień zostanie zapalony. Po trwającej kilka minut fazie
rozgrzewania komory spalania, uruchamiany zostaje także
wentylator główny.
Uwzględnij następujące zalecenia:
• W przypadku awarii nagrzewnicy powietrza w trakcie
rozruchu lub pracy, zapoznaj się z treścią rozdziału „Błędy
i usterki” w celu zidentyfikowania usterki awarii.
• Po wyłączeniu palnika przez obwód bezpieczeństwa,
włączana jest kontrolka przycisku resetowania palnika
(24). Naciśnij przycisk resetowania palnika (24) przez trzy
sekundy w celu ponownego uruchomienia nagrzewnicy
powietrza.

24

•

Nigdy nie wykonuj w jednej sekwencji więcej niż trzech
prób rozruchu urządzenia: Niespalony olej opałowy może
zgromadzić się w komorze spalania i ulec gwałtownemu
zapłonowi przy kolejnej próbie uruchomienia.

Odpowietrzenie
W przypadku stosowania nagrzewnicy powietrza do ciągłej
wentylacji, ustaw przełącznik ogrzewania/wentylacji (25) w
pozycji trybu roboczego V.
Regulacja temperatury
Nagrzewnica powietrza jest wyposażona w regulator
temperatury z wyświetlaczem LCD (36), wskazujący wartości
następujących parametrów roboczych oraz umożliwiający ich
kontrolowanie:
• pomiar temperatury wylotowej powietrza,
• zliczanie godzin pracy,
• kontrola temperatury wyzwalania termostatu wentylatora,
• kontrola temperatury wyzwalania termostatu palnika,
37

•

Po wyłączeniu spowodowanym przez termostat
bezpieczeństwa włączana jest kontrolka termostatów
bezpieczeństwa (przegrzanie) (19). Kontrolka (19) znajduje
się z boku obudowy palnika.

27

28

30

29

36

35 34 33

32 31

18

20
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W celu wyzerowania stanu licznika wykonaj następujące
czynności:
1. Ustaw przełącznik ogrzewania/wentylacji (25) urządzenia
w położeniu trybu 0 (wył.).
2. Naciśnij przycisk P (30) sterownika temperatury przez co
najmniej trzy sekundy.
ð Słowo „PASS” będzie błyskać przez 5 sekund.

nagrzewnica olejowa IDS 900

15

3. Wprowadź kod "-481" kilkukrotnie naciskając przycisk ▼
(29) aż do pojawienia się odpowiedniego znaku. Naciśnij
przycisk P (30) w celu potwierdzenia znaku i przejścia do
kolejnego znaku.
4. Następnie naciśnij przycisk U (27).
ð Na wyświetlaczu pojawi się temperatura wylotowa
powietrza.
kontrola temperatury wyzwalania termostatu wentylatora,
Program sterownika temperatury przewiduje automatyczne
włączanie lub wyłączanie wentylatora głównego w zależności od
ustawionej temperatury komory spalania. Zapobiega on
wydmuchiwaniu zimnego powietrza w trakcie rozruchu palnika,
gdy temperatura komory spalania jest zbyt niska.
Umożliwia to także wykorzystanie i odprowadzenie ciepła
resztkowego w trakcie procedury wyłączania.
Ustawienie fabryczne wynosi 35 °C przy histerezie 5 °C.

Wyłączenie z eksploatacji
Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rękami.
Wskazówka
Uszkodzenie urządzenia przez przegrzanie!
W żadnym wypadku nie wyłączaj urządzenia poprzez
wyciągnięcie wtyczki zasilania z gniazda. Może to
spowodować przegrzanie urządzenia.
Wyłączaj urządzenie tylko i wyłącznie w prawidłowy
sposób. Wyciągnij wtyczkę zasilania z urządzenia
dopiero po całkowitym zatrzymaniu się silnika
wentylatora.
1. Ustaw włącznik ogrzewania/wentylacji (25) w położeniu 0.

Stan roboczy termostatu wentylatora
• Dioda LED "OUT 1" (35) świeci kolorem czerwonym:
wentylator jest włączony.
•

25

Dioda LED "OUT 1" (35) nie świeci: wentylator jest
wyłączony.

kontrola temperatury wyzwalania termostatu palnika,
Program sterownika temperatury przewiduje automatyczne
włączanie lub wyłączanie palnika w zależności od ustawionej
maksymalnej temperatury komory spalania. Zapobiega to
przegrzaniu komory spalania i wyzwoleniu termostatu
bezpieczeństwa L2. Zadziałanie termostatu bezpieczeństwa
spowodowałoby wyłączenie urządzenia (patrz też rozdział
„Błędy i usterki”).
Fabryczne ustawienie maksymalnej temperatury komory
spalania wynosi 95 °C z histerezą 5 °C.

ð Palnik jest wyłączany (kontrolka palnika (20) wyłącza się)
lecz wentylator nadal pracuje. Wentylator włącza się i
wyłącza kilkukrotnie aż do całkowitego schłodzenia komory
spalania.
Uwzględnij następujące zalecenia:
• Odłącz wtyczkę pulpitu zasilania w celu wyłączenia
nagrzewnicy powietrza. Zasilanie elektryczne może zostać
wyłączone dopiero po wyłączeniu się wentylatora.

Dioda LED "OUT 2" (34) sygnalizuje stan roboczy termostatów
palnika. Szereg diod LED "-" (33), "=" (32) i "+" (31) wskazuje
aktualną temperaturę.
• Pojawienie się czerwonej strzałki nad symbolem „-” (33)
oznacza obniżenie się temperatury poniżej ustawionej
wartości. Termostat uruchamia palnik.
•

Włączenie zielonej diody LED nad symbolem „=” (32)
oznacza osiągnięcie ustawionej temperatury.

•

Pojawienie się czerwonej strzałki nad symbolem „+” (31)
oznacza zwiększenie się temperatury powyżej ustawionej
wartości. Termostat wyłącza palnik.
Temperatura wyzwalania termostatu wentylatora oraz
termostatu palnika może zostać zmieniona w porozumieniu z
serwisem firmy Trotec.

16
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Odłączanie zasilania w olej opałowy
W celu dołączenia zasilania w olej opałowy wykonaj następujące
czynności:
ü Sprawdź, czy wąż zasilania i wąż zwrotny są opróżnione z
paliwa.
ü Wyłącz urządzenie zgodnie z treścią rozdziału „Wyłączenie z
eksploatacji”.
ü Odczekaj do całkowitego schłodzenia się urządzenia.
1. Odłącz wąż zasilania i wąż zwrotny od przyłącza
zewnętrznego zbiornika paliwa.
2. Odłącz wąż zasilania i wąż zwrotny od przyłącza zbiornika
paliwa na urządzeniu (12).

Wyposażenie dodatkowe na zamówienie
Oznaczenie

Numer artykułu

Dwudrożny kanał transportu powietrza
2 × Ø 600 mm

6100006174

Czterodrożny kanał transportu powietrza
4 × Ø 400 mm

6100006175

Termostat z przewodem 10 m

6100007016

Wstępne ogrzewanie oleju

6100006177

Filtr oleju na otworze wlewowym

6100006161

Dolny zbiornik paliwa IDS 900, pojemność
208 litrów

6100006176

Rura odprowadzenia spalin, długość 1 m

6100006214

Przyłącze kątowe 90 ° rury spalinowej

6100006220

Rura spalinowa, daszek kominowy

6100006226

Kanał transportu powietrza Tronect SP-C³,
długość 7,6 m

6100001273

12

3. Ponownie zamontuj pokrywę zewnętrznego zbiornika
paliwa na jego przyłączu.
4. Ponownie zamontuj pokrywę urządzenia na jego przyłączu
zasilania paliwowego (12).

PL
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Wskazówka
Po zakończeniu wszystkich czynności
konserwacyjnych i naprawczych odczekaj co najmniej
10 minuty. Ponownie włącz urządzenie dopiero po
upłynięciu tego czasu.

Błędy i usterki
Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Czynności, wymagające otwarcia urządzenia,
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez
autoryzowany serwis lub przez firmę Trotec.
Ostrzeżenie
Zagrożenie życia wynikające z nieprawidłowego
przeprowadzenia napraw!
W żadnym wypadku nie dokonuj zmian lub napraw
urządzenia.
Samodzielne zmiany mogą prowadzić do wypadków z
narażeniem zdrowia lub życia.
Zlecaj naprawy w certyfikowanym serwisie.
Prawidłowość działania urządzenia została wielokrotnie
sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku
występowania usterek przeprowadź czynności kontrolne według
poniższej listy:
Urządzenie nie uruchamia się:
• Sprawdź przyłącze elektryczne.
• Sprawdź, czy wtyczka lub przewód sieciowy nie jest
uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie
próbuj ponownie uruchamiać urządzenia.
W przypadku urządzenia przewodu zasilania elektrycznego
urządzenia, w celu uniknięcia zagrożenia, naprawa może
być wykonana wyłącznie przez producenta lub serwis
producenta albo wykwalifikowanego pracownika.
• Sprawdź zabezpieczenia elektryczne po stronie zasilania.

18

Urządzenie nie pracuje prawidłowo mimo przeprowadzenia
wszystkich czynności kontrolnych:
Skontaktuj się z serwisem. Dostarcz urządzenie do naprawy w
autoryzowanym serwisie firmy Trotec.

Kody błędów
Wyświetlacz segmentowy może zawierać następujące
komunikaty błędów:
•

Usterki w skrzynce sterowania
Czerwony sygnał blokady pojawia się po zadziałaniu
termostatów bezpieczeństwa L2 (19). Naciśnij przycisk
resetowania palnika (24). Przycisk resetowania i kontrolka
(24) znajdują się wewnątrz obudowy palnika. Odsuń
pokrywę przycisku resetowania w bok w celu uzyskania
dostępu do przycisku resetowania z zewnątrz.

•

Usterki komory spalania
Kontrolka palnika (20) świeci w wyniku zadziałania
czujnika nadzorowania płomienia palnika. W przypadku
zadziałania wyłącznika bezpieczeństwa, w żadnym
wypadku nie dokonuj dwóch kolejnych prób uruchomienia
urządzenia. Niespalone paliwo może zgromadzić się w
komorze spalania i ulec gwałtownemu zapłonowi przy
kolejnej próbie uruchomienia.

•

Postępowanie w przypadku dalszego występowania
usterki mimo przeprowadzenia zalecanych czynności
kontrolnych i naprawczych:
Skontaktuj się z serwisem firmy Trotec.
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Usterka

Znaczenie

Sposób usunięcia usterki

Urządzenie nie uruchamia się/
wyłącza się

Brak zasilania elektrycznego

Kontrola sprawności i pozycji przełącznika
ogrzewania/wentylacji (25)
Sprawdź stan przewodu elektrycznego
Sprawdź stan i sprawność bezpieczników

Nieprawidłowe ustawienie przełącznika
ogrzewania/wentylacji (25)

Ustaw w odpowiedniej pozycji

Termostat pokojowy działa nieregularnie

Sprawdź i skoryguj ustawienia termostatu
Sprawdź sprawność termostatu

System bezpieczeństwa (palnik, termostat Wykonaj następujące kroki:
L2, przekaźnik termiczny wentylatora) nie • Naciśnij przycisk resetowania palnika
(24).
jest ustawiany po przeprowadzeniu
naprawy.
• Naciśnij przycisk palnika (przycisk na
układzie kontroli)
• Naciśnij przycisk ręcznego
resetowania termostatu
bezpieczeństwa (21)
• Naciśnij przycisk przekaźnika
termicznego wentylatora
Zadziałanie termostatu L1

Przegrzanie komory spalania

Sprawdź zasilanie paliwowe
Sprawdź, czy ustawienie klap i wsporników
itp. jest prawidłowe
Usuń zanieczyszczenia/obce ciała z
kanałów i kratek wlotowych.

Zadziałanie termostatu L2
(kontrolka (19) włącza się)

Przegrzanie komory spalania

Sprawdź zasilanie paliwowe
Sprawdź, czy ustawienie klap i wsporników
itp. jest prawidłowe
Usuń zanieczyszczenia/obce ciała z
kanałów i kratek wlotowych.

Zadziałanie przekaźnika
termicznego RM (kontrolka (18)
włącza się)

Przegrzanie komory spalania

Nagrzewnica z wentylatorem osiowym:
usuń niedrożności wlotu powietrza.
Zmniejsz długość kanałów powietrznych
Urządzenie grzewcze z wentylatorem
odśrodkowym: Sprawdź ustawienie paska
klinowego
Zawsze sprawdzaj, czy pobór prądu przez
silnik wentylatora jest zgodny z wartością
podaną na tabliczce znamionowej.

Płomień nie zapala się mimo
włączenia palnika. Wskaźnik
ponownego ustawiania i modułu
kontrolnego włączają się.

PL

Nieregularna praca palnika

nagrzewnica olejowa IDS 900

W przypadku ponownego wystąpienia
usterki po naciśnięciu przycisku
resetowania palnika (24) i ponownym
uruchomieniu, skontaktuj się z serwisem.

19

Wentylator nie uruchamia się lub
uruchamia się z opóźnieniem

Hałas lub wibracje wentylatora
Niewystarczające nagrzewanie

20

Brak zasilania elektrycznego

Sprawdź stan i sprawność bezpieczników
Sprawdź połączenia elektryczne

Uszkodzenie termostatu (21)

Sprawdź termostat, przeprowadź jego
regulację lub wymień go

Uzwojenie silnika przepalone lub
przerwane

Wymień wentylator i silnik

Kondensator silnika spalony (model "M")

Wymień kondensator

Zablokowane łożyska silnika.

Wymień łożyska

Obce ciała we wlocie powietrza

Usuń obce ciała i zanieczyszczenia

Niewystarczająca cyrkulacja powietrza

Usuń obce ciała i zanieczyszczenia

Niewystarczająca moc cieplna palnika

Skontaktuj się z serwisem firmy Trotec

nagrzewnica olejowa IDS 900
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Okresy konserwacyjne

Konserwacja
Interwał przeprowadzenia
konserwacji i czyszczenia

przed każdym w razie
uruchomieniem potrzeby

Sprawdź, czy otwory wlotowe i
wylotowe nie są zabrudzone oraz, czy
nie znajdują się w nich obce obiekty,
w razie potrzeby oczyść otwory

X

Sprawdź, czy kratka wlotu powietrza
nie jest zabrudzona oraz, czy nie
znajdują się w niej obce obiekty, w
razie potrzeby oczyść kratkę.

X

X

Czyszczenie powierzchni
zewnętrznych

X

Kontrola wzrokowa stopnia
zanieczyszczenia wnętrza urządzenia

X

Sprawdź, czy nie są uszkodzone

co najmniej co najmniej co najmniej co najmniej
co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 6 miesięcy raz w roku

X
X

X
X

Sprawdź śruby mocujące

X

Kontrola termostatów

x

Sprawdź przyłącza elektryczne

x

Czyszczenie silnika i wentylatora

x

x

Kontrola i test palnika

x

x

Czyszczenie komory spalania

x

x

x

x

Kontrola przewodu zasilania w olej
opałowy

x

Kontrola nagrzewnicy powietrza

x

Czyszczenie wymiennika ciepła

x

Czyszczenie wnętrza urządzenia

X

Test pracy

PL
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Protokół konserwacji i czyszczenia
Numer urządzenia: ....................................

Typ urządzenia: .............................................
Interwał przeprowadzenia
konserwacji i czyszczenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Sprawdź, czy otwory wlotowe i
wylotowe nie są zabrudzone oraz, czy
nie znajdują się w nich obce obiekty,
w razie potrzeby oczyść otwory
Sprawdź, czy kratka wlotu powietrza
nie jest zabrudzona oraz, czy nie
znajdują się w niej obce obiekty, w
razie potrzeby oczyść kratkę.
Czyszczenie powierzchni
zewnętrznych
Kontrola wzrokowa stopnia
zanieczyszczenia wnętrza urządzenia
Sprawdź, czy nie są uszkodzone
Sprawdź śruby mocujące
Kontrola termostatów
Sprawdź przyłącza elektryczne
Czyszczenie silnika i wentylatora
Kontrola i test palnika
Czyszczenie komory spalania
Kontrola przewodu zasilania w olej
opałowy
Kontrola nagrzewnicy powietrza
Czyszczenie wymiennika ciepła
Czyszczenie wnętrza urządzenia
Test pracy
Uwagi

1. Data: ........................................ 2. Data: .......................................... 3. Data: .......................................... 4. Data: ..........................................
Podpis: ......................................... Podpis: .......................................... Podpis: .......................................... Podpis: ...........................................
5. Data: ........................................ 6. Data: .......................................... 7. Data: .......................................... 8. Data: ..........................................
Podpis: ......................................... Podpis: .......................................... Podpis: .......................................... Podpis: ...........................................
9. Data: ........................................ 10. Data: ........................................ 11. Data: ........................................ 12. Data: ........................................
Podpis: ......................................... Podpis: .......................................... Podpis: .......................................... Podpis: ...........................................
13. Data: ...................................... 14. Data: ........................................ 15. Data: ........................................ 16. Data: ........................................
Podpis: ......................................... Podpis: .......................................... Podpis: .......................................... Podpis: ...........................................
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Czynności przed rozpoczęciem konserwacji

•
•
•

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
rękami.
Wyłącz urządzenie.
Odłączaj urządzenie pociągając za wtyczkę zasilania.
Odczekaj do całkowitego schłodzenia się urządzenia.

Czyszczenie wymiennika ciepła, palnika i komory spalania
• Demontaż palnika (43) oraz modułów wirowych (39).
• Czyszczenie palnika (43), modułów wirowych (39),
wymiennika ciepła (38) oraz komory spalania (42).
38

Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Czynności, wymagające otwarcia urządzenia,
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez
autoryzowany serwis lub przez firmę Trotec.

39

41

Czyszczenie i kontrola
W trakcie wykonywania czyszczenia i konserwacji zastosuj się
do następujących zaleceń:
• Wyłącz urządzenie zgodnie z treścią rozdziału "Wyłączanie
z eksploatacji".
• Odczekaj do całkowitego schłodzenia się urządzenia.
Wskazówka
Regularnie sprawdzaj protokół pielęgnacji i
konserwacji.
Poniższe czynności konserwacyjne i pielęgnacyjne winny
być wykonywane przez serwis:
Kontrola i test palnika
• Demontaż i kontrola palnika (43) zgodnie z instrukcją
dostawcy palnika.
• Przeprowadzenie wszystkich czynności koniecznych do
przeprowadzenia pomiaru parametrów spalania oraz
stwierdzenia stabilnego i czystego spalania (patrz rozdział
„Uruchomienie”).

PL

43

42

Czyszczenie silnika i wentylatora
• Demontaż wentylatora (41) i czyszczenie wirnika
wentylatora.
• Czyszczenie silnika za pomocą sprężonego powietrza.
Poniższe czynności konserwacyjne i pielęgnacyjne winny
być wykonywane przez operatora:
Sprawdź nagrzewnicę powietrza oraz przewód zasilania
oleju grzewczego
Sprawdź, czy:
• ogrzewane powietrze posiada odpowiednią wentylację,
• przewody wlotu i wylotu powietrza nie są zasłonięte,
• na urządzeniu nie leżą żadne narzuty ani koce,
• urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji,
• urządzenie nie jest ustawione w obszarach zagrożonych
pożarem lub wybuchem,
• wszelkie materiały łatwopalne znajdują się w bezpiecznej
odległości.
W przypadku wystąpienia wycieku oleju wykonaj następujące
czynności:
1. Zamknij zawór odcinający zasilanie oleju opałowego.
2. Zlokalizuj miejsca wycieki oleju.
3. Skontaktuj się z serwisem firmy Trotec.
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Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Oczyść następujące elementy urządzenia z zewnątrz:
• Palnik
– Dokładnie usuń wszelkie zanieczyszczenia i osady.
– Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest zatkany.
• Oczyść obudowę, przewody, złącza i elementy łączące za
pomocą tkaniny.
• Wlot/wylot powietrza:
– Dokładnie oczyść wszelkie zanieczyszczenia i osady
– Sprawdź, czy wlot powietrza nie jest zatkany.
W trakcie czyszczenia zewnętrznych i wewnętrznych elementów
urządzenia uwzględnij także następujące zalecenia:
• maksymalne, dopuszczalne ciśnienie wynosi 70 bar w
odległości poniżej 30 cm,
• wszystkie elementy są całkowicie osuszone przed
ponownym podłączeniem przewodu zasilania.
Sprawdź przyłącza elektryczne
W celu sprawdzenia przyłączy elektrycznych wykonaj
następujące czynności:
1. Odłącz przewód zasilania od gniazdka.
2. Sprawdź, czy wszystkie przyłącza są sprawne i pewnie
zamocowane.
3. Usuń wszelkie zanieczyszczenia i osady.
4. W razie potrzeby zleć naprawę uszkodzonych przyłączy,
drutów lub wtyczek elektrycznych przez serwis firmy
Trotec.
Kontrola termostatów
W celu sprawdzenia termostatów wykonaj następujące
czynności:
1. Usuń ewentualne kanały łączące wylot powietrza.
2. Zlokalizuj termostaty, zamontowane do wewnętrznej
ściany nagrzewnicy powietrza.
3. Oczyść termostaty za pomocą suchej tkaniny i sprawdź,
czy rura kapilarna nie jest załamana lub uszkodzona.

Załącznik techniczny
Dane techniczne
Parametr

Wartość

Model

IDS 900

Spalanie

pośrednie

Maks. obciążenie cieplne

236 kW

Nominalna moc cieplna

217 kW

Ilość powietrza

17000 m³/godz.

Zwiększenie temperatury

55 °C

Maks. zużycie paliwa

21,69 l/godz.

Przyłącze sieciowe

230 V / 50 Hz

Pobór prądu

11,2 A

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

tak

Kanał transportu powietrza
(SP-C)

Ø 725 mm

Poziom hałasu (odległość 1 m) 69 dB(A)
Wymiary (długość x
szerokość x wysokość)
Minimalna odległość do ścian /
przedmiotów
góra
tył
bok
przód
Masa (z opróżnionym
zbiornikiem)

2245 × 982 × 1584 mm

2m
2m
2m
2m
351 kg

Palnik (patrz instrukcja obsługi palnika)
Ciśnienie oleju opałowego
palnika

13 bar

Pozycja głowicy palnika

Pozycja 6

Ustawienie ilość powietrza
z kanałem
bez kanału

Pozycja 8,0
Pozycja 7,3

Paliwa
Urządzenie może być zasilane wyłącznie paliwami
wymienionymi powyżej o wartości opałowej 10 200 kcal/kg,
maks. I lepkości 1,5°E przy 20 °C:
• Olej napędowy (maks. 10 % biodiesla)
• Kerozyna
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Schemat sterowania IDS 900

C Kondensator

TM Włącznik
BR Palnik
zdalnego sterowania
wentylatora

L2 Termostat
bezpieczeństwa z ręcznym
odblokowaniem L2

M Silnik wentylatora

RM Przekaźnik
TA Termostat pokojowy
termiczny wentylatora

RV Przełącznik ogrzewaniestop-wentylacja

F Regulator powietrza

ST Kontrolka

PB Palnik

SL Kontrolka zabezpieczenia
przed przegrzaniem, L1, L2

FB Bezpiecznik palnika
6A

SB Kontrolka „Wył.”
wentylatora

L1 Termostat zabezpieczenia
przed przegrzaniem, L1

PL
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Zestawienie części zamiennych IDS 900
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Wskazówka!
Numery pozycji części zamiennych różnią się od zastosowanych
w instrukcji eksploatacji oznaczeń pozycji elementów.
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No.

SPARE PART

No.

SPARE PART

No.

SPARE PART

1

Cap

35

Wheel axle

69

Thermoregulator

2

Panel

36

Wheel

70

Seal

3

Panel

37

Washer

71

Cable fastener

4

Panel

38

Latched pin

72

Cable fastener nut

5

Panel

39

Bumper

73

Cable fastener

6

Panel

40

Air fan assembly

74

Cable fastener nut

7

Panel

41

Panel

75

Combustion chamber

8

Panel

42

Support bracket

76

Chimney fitting

9

Stirrup

43

Spacer

77

Seal

10

Frame

44

Electrical panel box

78

Panel

11

Power cord

45

Support plate

79

Insulating gasket

12

Cable protection

46

Cable protection

80

Thermocouple

13

Panel

47

Cable protection

81

Insulating gasket

14

Base

48

Hinge

82

Tempered glass

15

Panel

49

Panel

83

Insulating gasket

16

Fitting

50

Lock

84

Disc

17

Toggle latch

51

El. control box

85

Turbulence-generating grid

18

Catch

52

Fan

86

El. components box

19

Handle

53

Inlet grill

87

Safety thermostat

20

Cap

54

Motor

88

Safety thermostat plastic profile

21

Oil burner

55

Capacitor

89

Plug

22

Nozzle

56

Hardware kit (screws/nuts/
washers)

90

Thermostat plug cover

23

El. control box

57

Stirrup

91

Thermostat plug

24

Thermostat support bracket

58

El. components box

92

Terminal board

25

Panel

59

Lamp

93

Support plate

26

Handle

60

Switch

94

Lamp

27

Panel

61

Contactor

95

Lamp

28

Spring

62

Terminal board

96

Protective panel

29

Panel

63

Ground terminal board

97

Aluminium washer

30

Panel

64

Fuse holder

98

Diesel filter

31

Support bracket

65

Fuse

99

Filter cartridge

32

Panel

66

Support plate

100

Filter seal kit

33

Support

67

Cable fastener

101

Filter container

34

Wheels axle support bracket

68

Cable fastener nut

102

Iron fitting

PL
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Utylizacja

Deklaracja zgodności

Umieszczony na wycofanym z eksploatacji urządzeniu
elektrycznym lub elektronicznym symbol przekreślonego kosza
oznacza, że nie może być ono wyrzucane do odpadków
gospodarczych. Urządzenie może zostać bezpłatnie zwrócone
do najbliższego punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Odpowiednie adresy dostępne są w urzędach
miejskich lub gminnych. Strona internetowa
https://hub.trotec.com/?id=45090 zawiera informacje dotyczące
możliwości zwrotu towaru na terenie wielu krajów UE. W
przeciwnym razie skontaktuj się z jednostką odpowiedzialną za
utylizację zużytych urządzeń, uprawnioną do działania na
terenie kraju eksploatacji urządzenia.
Specjalna utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych
pozwala na ponowne zastosowanie użytych materiałów,
sortowanie zastosowanych materiałów lub inne rodzaje
wykorzystania starych urządzeń. Procedury te pozwalają także
na ograniczenie niekorzystnego wpływu zastosowanych
materiałów na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.
Olej grzewczy
Spuść olej opałowy z urządzenia do odpowiedniego pojemnika.
Utylizacja paliw musi być przeprowadzona zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawnymi.

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności według dyrektywy
maszynowej WE 2006/42/WE, załącznik II część 1 rozdział A
Niniejszym firma Trotec GmbH & Co. KG deklaruje, że
wyszczególniony poniżej produkt została zaprojektowany,
skonstruowany i wykonany zgodnie z zapisami dyrektywy
maszynowej WE w wersji 2006/42/WE.
Model produktu / produkt:

IDS 900

Typ produktu:

nagrzewnica olejowa

Rok produkcji od:

2021

Zastosowane dyrektywy UE:
• 2014/30/UE: 2014-03-29
Zastosowane normy harmonizowane:
• Brak
Zastosowane normy i specyfikacje techniczne:
• Brak
Producent oraz nazwisko pełnomocnika ds. dokumentacji:
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
E-Mail: info@trotec.de
Miejscowość i data wystawienia:
Heinsberg, dnia 02.11.2021

Detlef von der Lieck, Dyrektor Zarządzający
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Trotec GmbH
Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com

