
NAGRZEWNICA POWIETRZA

INSTRUKCJA OBS£UGI
MASTER CT-50



DANE TECHNICZNE
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ZALECENIA
! Ostrze¿enia znajduj¹ce siê w instrukcji nale¿y czytaæ uwa¿nie, gdy¿ zawieraj¹ istotne 

wskazania dotycz¹ce bezpieczeñstwa instalacji, u¿ytkowania oraz konserwacji 
urz¹dzenia.

! Instalacja powinna zostaæ wykonana zgodnie ze standardami obowi¹zuj¹cymi w kraju, w 
którym bêdzie ona u¿ywana, zgodnie ze wskazówkami producenta, przez 
wykwalifikowany personel z autoryzowanego punktu serwisowego. B³¹d w instalacji mo¿e 
spowodowaæ obra¿enia u osób i spowodowaæ uszkodzenia, za co producent nie jest 
odpowiedzialny.

! SprawdŸ przesy³kê i jej zawartoœæ. W przypadku w¹tpliwoœci nie u¿ywaj dostarczonego 
urz¹dzenia i skontaktuj siê z sprzedawc¹.

! Nie nale¿y zostawiaæ elementów opakowania w miejscu dostêpnym dla dzieci, gdy¿ 
stanowi¹ one Ÿród³o niebezpieczeñstwa.

! Nie wolno blokowaæ kratek wlotu powietrza.
! W razie awarii lub usterki urz¹dzenia nale¿y je wy³¹czyæ i nie podejmowaæ prób 

samodzielnej naprawy tylko prosiæ o interwencjê autoryzowany serwis techniczny.
! Od chwili, w której decydujesz siê na wy³¹czenie urz¹dzenia, musisz wy³¹czyæ wszystkie 

czêœci mog¹ce stanowiæ zagro¿enie.
! To urz¹dzenie mo¿e byæ stosowane jedynie w celach, do jakich zosta³o przeznaczone. 

Wszelkie inne sposoby u¿ytkowania zostan¹ uznane za nieodpowiednie, a nawet groŸne.
! Nale¿y siê upewniæ, ¿e ta instrukcja bêdzie zawsze do³¹czana do urz¹dzenia.
! Je¿eli urz¹dzenie zostanie zamontowane w miejscu, gdzie przebywaj¹ inwalidzi to musi 

zostaæ zamontowane w sposób zapewniaj¹cy u¿ytkownikom ³atwy dostêp.
! Do spalania mo¿na stosowaæ wy³¹cznie paliwa sta³e podane w tabeli. Nie wolno wk³adaæ 

do nagrzewnicy wiêkszej iloœci paliwa ni¿ jest podane.

 

 

MODEL  MASTER CT-50 

Nominalna moc cieplna kW 50 
Przep³yw 
powietrza przy 
+20ºC 

m3/h 1400 

 Ciœnienie 
statyczne 

mmH2O 1 

 
OGRZEWANE 
POWIETRZE 

 Przyrost 
temperatury 

0C 85 

Napiêcie elektryczne zasilania V / Hz 230 / 50 
Moc elektryczna kW 0,16 
Poziom emisji ha³asu w odleg³oœci 
3 m przy standardowej instalacji 

dB (A) 65 

Œrednica wylotu spalin mm 150 
Waga kg 268 
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OSTRZE¯ENIE
! Przed rozpaleniem paliwa nale¿y sprawdziæ czy wentylator jest w³¹czony 

oraz czy pracuje prawid³owo.
! Nie przekraczaæ maksymalnej ³adownoœci paliwa.
! Nie nale¿y pozostawiaæ nagrzewnicy bez nadzoru w czasie jej pracy.
! Nigdy nie od³¹czaæ wentylatora od napiêcia elektrycznego podczas pracy 

nagrzewnicy.

!

! Farba na urz¹dzeniu mo¿e ulec wypaleniu. Jest to naturalny proces dlatego 
nie podlega roszczeniu z tytu³u gwarancji.

·Pierwsze 8 godzin nagrzewnica powinien pracowaã na ½ mocy aby 
prawid³owo wygrzaæ p³ytki szamotowe i odbudowê urz¹dzenia. W tym celu 
nale¿y za³adowaæ do nagrzewnicy tylko po³owê maksymalnej ³adownoœci 
paliwa (5 kg). 

ZALECANE PALIWA 
WARTOŒÆ 

ENERGETYCZNA 
PALIWA 

MAKSYMALNA 
£ADOWNOŒÆ 

   DREWNO SUCHE
 

4000 kcal/kg
 

10 kg
  



WYMIARY OGÓLNE
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Wylot spalin

Wymiennik 
ciep³a

Otwór na 
paliwo sta³e

Popielnik

Piec spalaj¹cy

Przewód 
elektryczny

Wentylator 
powietrza



5 - PL

FUNKCJE
Nagrzewnica powietrza na paliwa sta³e jest urz¹dzeniem, którego system ma ogrzewaæ 
powietrze otoczenia przy u¿yciu energii cieplnej wytwarzanej przez spalanie. 
Wymiana termiczna nastêpuje podczas przechodzenia powietrza przez powierzchnie 
wymiennika ciep³a, przep³ywu powietrza generowanego przez wentylator, bez pomocy p³ynu 
poœredniego. 
Produkty spalania po przejœciu przez wymiennik ciep³a s¹ wyprowadzane przez komin.
Nagrzewnica jest u¿ywana do ogrzewania pomieszczeñ przemys³owych (nie mo¿na jej 
instalowaæ poza budynkami).

KONSTRUKCJA
Nagrzewnica powietrza jest wykonana ze stali wêglowej, zgodnie ze standardami 
europejskimi, jest ³atwa w czyszczeniu i konserwacji. Jest zrobiona z: 
! Prostok¹tnego pieca spalaj¹cego, otoczonego ogniotrwa³¹ ¿elazn¹ sztab¹.
! Otworu do podawania paliwa sta³ego.
! Wymiennika rurowego o du¿ej powierzchni.
! Popielnika.
! Ko³nierz przy³¹cza kominowego, przez który s¹ odprowadzane produkty spalania do 

komina, którym uchodz¹ na zewn¹trz.

WENTYLATOR POWIETRZA
Nagrzewnica posiada wentylatora osiowy o niskiej emisji ha³asu i du¿ym przep³ywie 
powietrza. 

ODPROWADZENIE SPALIN
Nagrzewnica jest wyposa¿ona w ko³nierz, do którego mo¿na w bezpieczny sposób 
przymocowaæ metalowy komin, aby odprowadzaæ na zewn¹trz produkty spalania.

Komin musi posiadaæ nastêpuj¹ce cechy.
! Regulator ci¹gu spalin.
! Œrednicê równ¹ lub wiêksz¹ ni¿ œrednica ko³nierza, na ca³ej d³ugoœci komina.
! £¹czniki rurowe o k¹cie nie wiêkszym ni¿ 45º.
! Zewnêtrzny daszek zabezpieczaj¹cy przed wiatrem i deszczem. 

INSTRUKCJE DLA WYKWALIFIKOWANEGO INSTALATORA 
! Ustaw urz¹dzenie na równym i stabilnym pod³o¿u.
! Nie zatykaj kratek wlotu powietrza na obudowie wentylatora.
! Konieczne jest, aby nie instalowaæ urz¹dzenia blisko wszelkich obiektów mog¹cych 

powodowaæ dyfuzjê gor¹cego powietrza.
! Nale¿y zachowaæ odstêp urz¹dzenia od œciany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami.
! Nale¿y sprawdziæ, czy mog¹ byæ bez problemu wykonywane zabiegi czyszcz¹ce i 

konserwacyjne.
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NIEPRAWID£OWOŒCI FUNKCJONOWANIA 
- PRZYCZYNY I ROZWI¥ZANIA
W razie anomalii funkcjonowania nagrzewnicy powietrza, najpierw upewnij siê czy: 
! Nie wyst¹pi³ brak napiêcia elektrycznego.
! Napiêcie dostarczone do urz¹dzenia nie ró¿ni³o siê od prawid³owego o +10% lub -15%.
! Bezpieczniki dzia³aj¹ poprawnie.
! Jest wystarczaj¹co du¿o paliwa sta³ego.

UWAGA: EWENTUALNE NAPRAWY MUSZ¥ ZOSTAÆ WYKONANE PRZEZ 
AUTORYZOWANY SERWIS, U¯YWAJ¥CY ORYGINALNYCH CZÊŒCI. 
ZABRONIONE JEST OTWIERANIE I MANIPULOWANIE PRZY URZ¥DZENIU 
POZA CZYNNOŒCIAMI, KTÓRE PODLEGAJ¥ PRZEGL¥DOWI W TRAKCIE 
KONSERWACJI.

PODSTAWOWE ZABIEGI KONSERWACYJNE
Aby zapewniæ prawid³owe funkcjonowanie i odpowiedni¹ konserwacjê urz¹dzenia, zalecamy, 
aby autoryzowany serwis techniczny wykona³ okresowe czynnoœci konserwacyjne 
przynajmniej raz do roku, najlepiej pod koniec sezonu grzewczego. Wszelkie ingerencje w 
urz¹dzenie mog¹ byæ wykonywane tylko, gdy jest ono zimne. 

Czyszczenie wymiennika pod koniec sezonu grzewczego
Podczas tej czynnoœci powinno postêpowaæ siê w nastêpuj¹cy sposób:
! Elementy wymiennika nale¿y wyczyœciæ ma³¹ szczoteczk¹.
! Sadzê, która mog³a odpaœæ z elementów wymiennych w piecu spalaj¹cym, wci¹gn¹æ 

aspiratorem.
! Wymieniæ ¿elazn¹ sztabê, jeœli jest zniekszta³cona. 
! Wyczyœciæ powierzchniê zewnêtrzn¹ wymiennika. 

Czyszczenie rur kominowych
Nale¿y usun¹æ mo¿liwe przeszkody i lub sadze, które mog³y siê w nich nagromadziæ.

Wentylator powietrza
Nale¿y wyczyœciæ szczoteczk¹ lub sprê¿onym powietrzem.
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CZYNNOŒCI U¯YTKOWNIKA

U¿ytkowanie
To urz¹dzenie jest przeznaczone do budynków przemys³owych.
Nie wolno go instalowaæ na zewn¹trz pomieszczeñ.

Uruchamianie
Za³aduj nagrzewnicê paliwem sta³ym. 
Pod³¹cz wentylator do sieci elektrycznej.
Podpal pod drzewem. 

UWAGA: NIGDY NIE NALE¯Y OD£¥CZAC PR¥DU OD URZ¥DZENIA, GDY JEST 
GOR¥CE. PONIEWA¯ NAGROMADZONA ENERGIA CIEPLNA W WYMIENNIKU 
MO¯E USZKODZIÆ WENTYLATOR I WYMIENNIK CIEP£A.

Wentylacja w okresie letnim
Aby korzystaæ jedynie z wentylatora zamontowanego w urz¹dzeniu, nale¿y w³¹czyæ go do 
sieci elektrycznej.

Na koniec sezonu grzewczego
Roz³¹cz nagrzewnice i wykonaj odpowiednie czynnoœci konserwacyjne.



3.07.2006

……………………………………………….   ...........…….……………………………

ESAD OLA D S . z o.o. P N p
. n Sa  ul Rol a 8 dy

LP  62-080 T RN ODGÓRNA OWO P E……………………………………………….   ...........…….……………………………

Wyroby s¹ dostarczane z           jako oznaczenie zgodnoœci.
Oznaczenie CE zosta³o nadane w 2006r

jest zgodne z wymaganiami zawartymi w :

Dyrektywie Unii Europejskiej z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich 
odnosz¹cych siê do wyposa¿enia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napiêcia 
LVD 73/23/EWG oraz zmiana wprowadzona przez Dyrektywê 93/68/EWG

Dyrektywie Unii Europejskiej z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbli¿enia ustawodawstwa Pañstw Cz³onkowskich 
odnosz¹cych siê do kompatybilnoœci elektromagnetycznej EMC 89/336/EWG oraz zmiana wprowadzona przez 
Dyrektywê 92/31/EWG

Dyrektywie Unii Europejskiej z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbli¿enia ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich 
odnosz¹cych siê do maszyn MD 98/37/EWG

oraz zosta³o zaprojektowane i przebadane zgodnie z normami:
EN 292-1: 2000, EN 292-2: 2000, EN 292-2: 2000 / A1, EN 60204-1: 1999

Oœwiadcza siê, ¿e urz¹dzenie:

nagrzewnica powietrza: 

DEKLARACJA ZGODNOŒCI 

Data i podpis osoby upowa¿nionej  Pieczêæ zak³adu 

UWAGA: produkt jest oznaczony 
poni¿szym znakiem:

INFORMACJE DOTYCZ¥CE USUWANIA ZU¯YTEGO SPRZÊTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Powy¿szy znak umieszczony na urz¹dzeniu informuje, ¿e jest to sprzêt elektryczny lub elektroniczny, którego po zu¿yciu nie 
wolno umieszczaæ z innymi odpadami. 
! Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje szkodliwe dla œrodowiska naturalnego. Nie wolno takiego 

sprzêtu sk³adowaæ na wysypiskach œmieci, musi zostaæ on poddany recyklingowi.
! Informacje na temat systemu zbiórki zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego mo¿na uzyskaæ w punkcie 

sprzeda¿y urz¹dzeñ oraz u producenta lub importera. 
! Apeluje siê szczególnie do u¿ytkowników urz¹dzeñ pochodz¹cych z prywatnych gospodarstw domowych. Ze wzglêdu 

na to, i¿ do tego sektora trafia najwiêksza iloœæ urz¹dzeñ; oznacza to, ¿e ich udzia³ w selektywnym zbieraniu zu¿ytego 
sprzêtu jest bardzo istotny. 

! Zakaz umieszczania wraz z innymi odpadami zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego narzuca na 
u¿ytkownika dyrektywa europejska 2002/96/WE.

DESA POLAND Sp. z o.o.
Ul. Rolna 8 Sady 
62-080 Tarnowo Podgórne

CT-50


