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OGÓLNA INSTRUKCJA DLA INSTALATORÓW,
UŻYTKOWNIKÓW I PERSONELU TECHNICZNEGO
Dziękujemy za zakup naszych promienników, a tym samym za okazane nam zaufanie. Jednocześnie witamy
Państwa w gronie naszych Klientów. Promienniki przez nas oferowane zostały dostosowane do
najnowocześniejszych gałęzi przemysłu.
Wierzymy, że będą Państwo w pełni usatysfakcjonowani z dokonanego zakupu.
Dla uzyskania efektywnego, trwałego i w pełni bezpiecznego ogrzewania prosimy
o zapoznanie się z niniejszą
instrukcją. Poprawne podłączenie promienników i właściwe ich użytkowanie stanowi podstawę gwarancji
urządzeń i przede wszystkim Państwa bezpieczeństwa. Instalacja promienników musi być wykonana zgodnie z
obowiązującymi przepisami instalacyjnymi w kraju, w jakim montowane są promienniki, według instrukcji
producenta. Wykonania instalacji może podejmować się jedynie profesjonalny personel techniczny ( czyli osoby
ze specjalnym wykształceniem technicznym i doświadczeniem w dziedzinie instalacji gazowych systemów
grzewczych.

Informacje dla INSTALATORÓW:
-

-

-

-

-

należy uważnie przeczytać instrukcję przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności związanych z
przenoszeniem, instalacją i użytkowaniem urządzenia.
instrukcja jest integralną częścią urządzenia – to jest zakupionego produktu, powinna być
przechowywana w miejscu bezpiecznym, tak by instalatorzy i personel techniczny zawsze posiadali do
niej wolny i szybki dostęp w razie nagłej potrzeby.
w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia (niezgodnego z normami podanymi w instrukcji)
gwarancja, jaką urządzenie zostało objęte, wygasa.
przed właściwą instalacją należy upewnić się, że gaz, jakim Państwo dysponują ( rodzaj gazu i
ciśnienie) są kompatybilne z wybranym przez Państwa urządzeniem.
urządzenie musi być instalowane w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją ( patrz punkt instrukcji
dotyczący właściwej wentylacji pomieszczeń).
instalacja urządzenia powinna odbywać się zgodnie z przepisami instalacyjnymi obowiązującymi w
kraju instalacji, zgodnie z przepisami technicznymi i instrukcją obsługi dołączoną do zakupionego
urządzenia.
niewłaściwa instalacja grozi niebezpieczeństwem zarówno dla ludzi jak i zwierząt oraz uszkodzeniem
rzeczy znajdujących się w pomieszczeniach, gdzie promienniki zostały niewłaściwie zainstalowane lub
są używane niezgodnie z instrukcją obsługi i w niewłaściwym celu. Producent nie ponosi żadnej
umownej i pozaumownej odpowiedzialności za czyn i szkody spowodowane błędami w instalacji i
użytkowaniu promienników.
należy używać jedynie oryginalnych części i akcesoriów urządzenie ( dotyczy to, np. wymiany dysz).
po wypakowaniu wszystkich części urządzenia z opakowania, należy upewnić się, że wszystkie
komponenty urządzenia znajdowały się w opakowaniu, należy także sprawdzić, czy urządzenie nie
zostało zniszczone, np. przez przypadkowe jego upuszczenie. W przypadku jeśli brakuje w opakowaniu
jakichś części urządzenia, należy bezzwłocznie skontaktować się z dostawcą urządzenia. Elementy
urządzenia mogą być potencjalnie niebezpieczne, dlatego nie wolno zostawiać ich w zasięgu rąk osób
niepowołanych do ich instalacji, nie wolno także zostawiać urządzenia w zasięgu ręki dziecka. Należy
także pamiętać, że promienniki muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi w danym kraju
(
kraj instalacji urządzenia ) normami.
przed czynnościami mającymi na celu konserwację, czyszczenie promiennika należy na początku
upewnić się, że urządzenie ostygło, następnie należy je wyłączyć zgodnie z instrukcją zawartą w
rozdziale włączanie i wyłączanie urządzenia, odłączyć zarówno od sieci elektrycznej ( jeśli zostało
zamontowane sterowanie elektryczne) oraz odciąć/wyłączyć dopływ gazu do promiennika.

Informacje dla WŁAŚCICIELI i UŻYTKOWNIKÓW:
-

niniejsza instrukcja jest integralną i istotną częścią zakupionego produktu i musi być dostarczona do
użytkownika, należy także zachować instrukcję do dalszych konsultacji i dalszego użytkowania
urządzenia.
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-

-

w przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją, gwarancja produktu wygasa.
należy używać tylko oryginalnych części, a części zużyte zastąpić również oryginalnymi częściami
oferowanymi przez sprzedawcę.
w przypadku awarii lub całkowicie nieprawidłowego działania urządzenia należy urządzenie
niezwłocznie wyłączyć i nie dokonywać żadnych prób mających na celu przywrócenie pracy urządzenia,
tzn. nie należy samodzielnie naprawiać promiennika. Należy w takim przypadku skontaktować się ze
sprzedawcą, to jest firmą Cracow Consulting Company.
w przypadku likwidacji urządzenia, odstąpienia od jego użytkowania, należy unieszkodliwić wszystkie
potencjalne źródła niebezpieczeństwa. W przypadku zmiany właściciela zakupionego produktu należy
zapoznać nowego posiadacza promiennika z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia, przekazując
instrukcję do rąk własnych nowego nabywcy. Właściciel urządzenia odpowiada za przekazanie
wszelkiej dokumentacji technicznej na ręce personelu technicznego odpowiedzialnego za użytkowanie
urządzenia.

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku gdy poczują Państwo ulatniający się z instalacji gaz, kiedy promiennik pozostaje
wyłączony, należy bezzwłocznie wyłączyć dopływ gazu do promiennika, nie uruchamiać
urządzenia i przewietrzyć pomieszczenie.
Proszę opuścić strefę zagrożenia i tak szybko, jak to tylko możliwe, zawiadomić pogotowie
gazowe o zaistniałej sytuacji i postępować zgodnie z podanymi przez pogotowie
instrukcjami. Jeśli to niemożliwe, należy skontaktować się ze Strażą Pożarną, dzwoniąc na
numer alarmowy 998.
UWAGA!!! Promienniki nie mogą być używane w warunkach domowych, pomieszczeniach
mieszkalnych, oraz takich w których składowane są materiały niebezpieczne i łatwopalne oraz w których
unoszą się łatwopalne gazy lub opary.
UWAGA!!! Używanie promiennika do celów, do jakich urządzenie nie zostało przeznaczone, grozi utratą
zdrowia a w wyjątkowych sytuacjach także śmiercią użytkownika !!!

Warunki gwarancji
Firma Cracow Consulting Company udziela 36 - miesięcznej gwarancji na zakupiony promiennik
( promiennik musi zostać zainstalowany przez wykwalifikowany personel techniczny zgodnie z instrukcją,
normami obowiązującymi w kraju instalacji oraz musi być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, w innym
przypadku gwarancja na produkt wygasa). Podstawę gwarancji stanowi faktura zakupu. Okres gwarancji naliczany
jest od daty zakupu. Data zakupu jest równoznaczna z datą umieszczoną na fakturze. Gwarancja obejmuje jedynie
oryginalne części urządzenia, stanowiące część zakupionego produktu, gwarancja nie obejmuje części
dostarczonych nabywcy przez osoby trzecie!!
Gwarancja obejmuje jedynie bezpłatną dostawę części z wadą fabryczną na zasadzie Ex- Works.
Gwarancja nie obejmuje problemów z urządzeniem wynikających z niedbalstwa użytkownika, nieprawidłowego
ustawienia, niewłaściwego użytkowania, wypadków losowych, samowolnych zmian dokonanych w pracy
urządzenia poprzez wymianę części i inne przeróbki promiennika bez wiedzy sprzedawcy.
Prawidłowe działanie urządzenia zależy od prawidłowego obchodzenia się z promiennikiem, właściwym
montażem, instalacją a także poprawnym uruchomieniem promiennika. Niezastosowanie się do tych zasad
bezpośrednio wiąże się z utratą gwarancji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody
wynikające z niezastosowania się nabywcy produktu do warunków objętych gwarancją i opisanych w niniejszej
instrukcji.
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Tabliczka znamionowa
Na każdym urządzeniu oferowanym przez naszą firmę znajdą Państwo tabliczkę znamionową z danymi
technicznymi, której nie wolno usuwać !!! Tabliczka umieszczona jest na bocznej obudowie promiennika (model
DM/PMD lub na tylnej płycie promiennika w części dolnej (model ST).
Urządzenie typ A1, kategoria gazowa: II 2E3B/P

P r z y k ł a d t a b l i c z k i z n a m i o n o w e j (promiennik TOPHEAT DM)

Ważne!!! Etykieta na opakowaniu

Najważniejsze dane techniczne urządzenia podane są na tabliczce znamionowej i etykiecie znajdującej się na
bocznej ściance opakowania kartonowego (tylko modele DM, PMD i ST).
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DANE TECHNICZNE
Promiennik TOP HEAT DM sam promiennik montaż ścienny – ręczny start
Model promiennika
Ilość płytek ceramicznych

DM4

DM6

DM8

4

6

8

Podłączenie elektryczne
MAX podłączenie ciśnienia ( mbar )

nie

nie

nie

Podłączenie gazowe
Pobór mocy (Watt)

1 x 3/8"

szt.

50,0

Klasa NO

1 x 3/8"

1 x 3/8"

nie

nie

nie

4

4

4

13

17

19

Waga

(Kg)

Długość

(mm)

420

605

790

Grupa gazowa

(mm)

150

150

150

Szerokość

(mm)

465

465

465

Wysokość

(mm)

350

350

350

(kW)
(kW)
(mbar)
(mbar)
(Nm3 /h)
(mm)

7,2
6,5
20,0
15,5
0,69
2,10

9,6
8,6
20,0
14,0
0,91
2,45

16,1
14,5
20,0
14,0
1,53
3,10

(kW)
(kW)
(mbar)
(mbar)
(kg/h)
(mm)

7,0
6,5
30,0
28,2
0,51
1,30

9,3
8,6
30,0
28,0
0,68
1,50

13,5
12,5
30,0
28,0
0,99
1,80

(kW)
(kW)
(mbar)
(mbar)
(kg/h)
(mm)

7,0
6,5
37,0
36,2
0,50
1,30

9,3
8,6
37,0
35,7
0,67
1,50

13,5
12,5
37,0
35,7
0,97
1,80

GAZ E/ GZ50
MAX moc nominalna (Hs)
MAX moc robocza(Hi)
Ciśnienie pracy
MAX ciśnienie dyszy
MAX zużycie gazu
Średnica dyszy

GAZ G 30/ 3BP
MAX moc nominalna (Hs)
MAX moc robocza (Hi)
Ciśnienie pracy
MAX ciśnienie dyszy
MAX zużycie gazu
Średnica dyszy

GAZ G 31/ 3 BP
MAX moc nominalna
MAX moc robocza(Hi)
Ciśnienie pracy
MAX ciśnienie dyszy
MAX zużycie gazu
Średnica dyszy

WAŻNE!!! Ciśnienie gazowe rozumiane jest jako ciśnienie dynamiczne obwodu lub części obwodu poniżej reduktora
ciśnienia przy pracujących wszystkich urządzeniach i musi być odpowiednio dobrane do każdego promiennika zgodnie z
danymi podanymi w tabelach. Niższe ciśnienie może powodować złą pracę urządzenia.
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DANE TECHNICZNE
Promiennik mobilny (z podstawą jezdną) TOP HEAT PMD
Model promiennika
Ilość płytek ceramicznych

PMD4

PMD6

PMD8

4

6

8

Podłączenie elektryczne
MAX podłączenie ciśnienia (mbar)

nie

nie

nie

Podłączenie gazowe
Pobór mocy (Watt)

1 x 3/8"

1 x 3/8"

1 x 3/8"

nie

nie

nie

4

4

4

43

46

49

szt.

50,0

Klasa NO

Waga promiennika mobilnego PMD

(kg)

Waga samej podstawy jezdnej

(kg)

30

30

30

Długość podstawy jezdnej

(mm)

650

650

650

Szerokość podstawy jezdnej

(mm)

500

500

500

Wysokość min. pracy PMD

(m)

1,5

1,5

1,5

Wysokość max. pracy PMD

(m)

2,20

2,20

2,20

(kW)
(kW)
(mbar)
(mbar)
(m 3/h)
(mm)

7,2
6,5
20,0
15,5
0,69
2,10

9,6
8,6
20,0
14,0
0,91
2,45

16,1
14,5
20,0
14,0
1,53
3,10

7,0
6,5
30,0
28,2
0,51
1,30

9,3
8,6
30,0
28,0
0,68
1,50

13,5
12,5
30,0
28,0
0,99
1,80

7,0
6,5
37,0
36,2
0,50
1,30

9,3
8,6
37,0
35,7
0,67
1,50

13,5
12,5
37,0
35,7
0,97
1,80

GAZ E/ GZ50
MAX moc nominalna (Hs)
MAX moc robocza(Hi)
Ciśnienie pracy
MAX ciśnienie dyszy
MAX zużycie gazu
Średnica dyszy
GAZ G 30/ 3BP
MAX moc nominalna (Hs)
MAX moc robocza (Hi)
Ciśnienie pracy
MAX ciśnienie dyszy
MAX zużycie gazu
Średnica dyszy

(kW)
(kW)
(mbar)
(mbar)
(kg/h)
(mm)

GAZ G 31/ 3 BP
MAX moc nominalna
MAX moc robocza(Hi)
Ciśnienie pracy
MAX ciśnienie dyszy
MAX zużycie gazu
Średnica dyszy

(kW)
(kW)
(mbar)
(mbar)
(kg/h)
(mm)

WAŻNE!!! Ciśnienie gazowe rozumiane jest jako ciśnienie dynamiczne obwodu lub części obwodu poniżej reduktora ciśnienia
przy pracujących wszystkich urządzeniach i musi być odpowiednio dobrane do każdego promiennika zgodnie z danymi
podanymi w tabelach. Niższe ciśnienie może powodować złą pracę urządzenia.
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DANE TECHNICZNE
Promiennik mobilny TOP HEAT ST
Model promiennika
Ilość płytek ceramicznych

ST 6
szt.

Podłączenie elektryczne
MAX podłączenie ciśnienia

ST 8
6

8

nie

nie

(mbar)

50.00

Podłączenie gazowe

1 x 3/8"

1 x 3/8"

Pobór mocy (Watt)

nie

nie

4

4

Klasa NO

Waga

(kg)

22

24

Długość

(mm)

370

370

Długość + uchwyty

(mm)

580

580

Szerokość

(mm)

550

550

Wysokość

(mm)

1250

1250

9,6
8,6
20,0
14,0
0,91
2,45

16,1
14,5
20,0
14,0
1,53
3,10

(kW)
(kW)
(mbar)
(mbar)
(kg/h)
(mm)

9,3
8,6
30,0
28,0
0,68
1,50

13,5
12,5
30,0
28,0
0,99
1,80

(kW)
(kW)
(mbar)
(mbar)
(kg/h)
(mm)

9,3
8,6
37,0
35,7
0,67
1,50

13,5
12,5
37,0
35,7
0,97
1,80

GAZ E/ GZ50
MAX moc nominalna (Hs)
MAX moc robocza (Hi)
Ciśnienie pracy
MAX ciśnienie dyszy
MAX zużycie gazu
Średnica dyszy

(kW)
(kW)
(mbar)
(mbar)
(m3/h)
(mm)

GAZ G 30/ 3 BP
MAX moc nominalna (Hs)
MAX moc robotnicza (Hi)
Ciśnienie pracy
MAX ciśnienie dyszy MAX
zużycie gazu
średnica dyszy
GAZ G 31/ 3 BP
MAX moc nominalna (Hs)
MAX moc robotnicza (Hi)
Ciśnienie pracy
MAX ciśnienie dyszy
MAX zużycie gazu
Średnica dyszy

WAŻNE!!! Ciśnienie gazowe rozumiane jest jako ciśnienie dynamiczne obwodu lub części obwodu poniżej reduktora ciśnienia
przy pracujących wszystkich urządzeniach i musi być odpowiednio dobrane do każdego promiennika zgodnie z danymi
podanymi w tabelach. Niższe ciśnienie może powodować złą pracę urządzenia.
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MONTAŻ
Wentylacja pomieszczenia
Zakupione przez Państwa urządzenie, to jest ceramiczny promiennik gazowy, musi być
zainstalowane w pomieszczeniu o dobrej wentylacji, a wentylacja musi być kontrolowana
zgodnie ze wszelkimi normami obowiązującymi w kraju instalacji urządzenia.
Promiennik podczas swojej pracy wydziela spaliny, które dostają się do otoczenia, w którym
promiennik się znajduje ( urządzenie klasy A1). W związku z tym, aby uniknąć szkodliwych skutków
wdychania spalin, promiennik musi być zamontowany w pomieszczeniu o dobrej wentylacji, grawitacyjnej lub
mechanicznej. W celu obliczenia minimalnej wymiany powietrza, czyli zapewnienia odpowiedniej wentylacji
pomieszczenia, można posłużyć się wzorem:

V tot = Q nb x L

Vtot

=

minimalna wymiana powietrza w m3/ h

Qnb

=

całkowita moc zainstalowanego system grzewczego wyrażona w kW

L

=

współczynnik wymiany powietrza

WAŻNE!!! Współczynnik wymiany powietrza L nie może być mniejszy niż 10m3/h
dla każdej zainstalowanej mocy wyrażonej w kW.

W żadnym wypadku promiennik gazowy nie może być montowany w pomieszczeniach:
- o kubaturze mniejszej niż 12 m3
- mieszkalnych
- gdzie prędkość wiatru / ruch powietrza, np. przez otwierane bramy jest większa niż
2m/s
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Eksploatacja
Podczas przenoszenia promiennika do miejsca instalacji oraz w trakcie samego montażu czy demontażu
nie wolno dotykać zaworu dopływu gazu, kontrolki płomienia, które mogą nie utrzymać ciężaru promiennika.
Promiennik należy podnosić za obudowę w miejscu montażu śrub M8. Wszystkie inne części urządzenia nie są
przystosowane do jego ciężaru! Zdjęcia niżej prezentują sposób, w jaki należy i nie należy przenosić promiennik.

Urządzenia powinny być wypakowywane przy punkcie ich instalacji, aby uniknąć ich niepotrzebnego przenoszenia
z miejsca na miejsce bez opakowania.
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Promiennik TOP HEAT DM- instalacja
Promiennik może zostać zamontowany na ścianie lub suficie. Można go także przytwierdzić do filaru. Na życzenie
Klienta możemy dostarczyć uchwyty montażowe przykręcane na śrubach lub łańcuch i haczyk, jeśli promiennik
montowany będzie do sufitu ( rys. 1.). Uchwyty ścienne pozwalają na ustawienie odpowiedniego kąta padania
promieni grzewczych, dzięki czemu można dowolnie nakierować ciepło dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne.
Haczyk typu S do montażu sufitowego i łańcuch nie wchodzą w skład kompletu.
Poglądowe zdjęcia zawiesi do promiennika DM.

Rys. 1 – promiennik DM z łańcuchem montażowym

Rys. 2 – promiennik DM z uchwytami

Uchwyty pozwalają dowolnie zmieniać kąt padania promieni podczerwonych, pozwalając tym samym
użytkownikowi promiennika na uzyskanie lepszej i wydajniejszej dystrybucji ciepła.

WAŻNE !!!
Polecamy Państwu oryginalne uchwyty montażowe oferowane przez naszą firmę.
Na każdej bocznej stronie palnika znajdują się haki wyposażone w śruby M8, do mocowania na ścianie lub suficie
za pomocą odpowiednich uchwytów ( dołączane na życzenie Klienta- wyposażenie dodatkowe).
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących montażu urządzenia należy skontaktować się z firmą Cracow Consulting
Company.
Do montażu należy wybrać taką konstrukcję ścian, która na pewno utrzyma promiennik. Pomocne mogą być, np.
kotwy mocujące w stali TA-M, śruby M8.

WAŻNE !!!
Urządzenia muszą być zamontowane w pozycji horyzontalnej, to jest poziomej.
Należy pamiętać, że system mocowania urządzenia musi zakładać rozszerzalność cieplną metalu- będzie to kilka
milimetrów. Obudowa promiennika w trakcie rozgrzewania będzie się delikatnie rozszerzała.
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Promiennik mobilny TOP HEAT PMD- montaż urządzenia

1.

Umieść butlę gazu LPG na podstawie jezdnej i sprawdź czy stoi na nim stabilnie. Zabezpiecz butlę przy pomocy
łańcuszka znajdującego się na podstawie . Promiennik z butlą ustaw na równej i stabilnej powierzchni.
UWAGA ! Gdy promiennik ma stać dłużej na nierównej powierzchni można podkładkami
stalowymi instalowanymi przy mocowaniu kół dopasować podstawę mobilną do nierówności terenu.

2.

Odkręć czarne pokrętła znajdujące się na ramionach podstawy jezdnej, następnie przyłóż promiennik,
tak aby otwory w jego uchwytach pokrywały się z otworami na ramionach podstawy. Następnie
przykręć promiennik. Uwaga! Możliwy jest różny kąt pochylenia promiennika na podstawie jezdnej.
Sprawdź że promiennik jest przykręcony stabilnie

Najczęściej wykorzystywany jest górny otwór w uchwycie co daje kąt pochylenia około 45o.
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3.

Podłącz wąż gumowy zasilający do butli LPG (jeszcze nie uruchamiaj urządzenia- nie
włączaj dopływu gazu, wcześniej należy upewnić się, że promiennik został stabilnie
przykręcony). Wsuń przewód gumowy za dołączone do podstawy jezdnej opaski
nylonowe (trytytki) , tak aby nie zwisał on w polu działania promiennika i nie zaistniała
możliwość przypadkowego wyrwania go przez osoby trzecie ( np. w wyniku potknięcia
się o niego).
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Promiennik TOP HEAT PMD - ustawianie pozycji promiennika
WAŻNE!!!
1. Przed przesunięciem promiennika ustaw promiennik w pozycji najniższej.
2. Przed wymianą butli zakręć zawór na butli.
3. W celu ustawienia oczekiwanej pozycji promiennika należy:
- Lekko odkręcić czarne pokrętła znajdujące się na metalowych słupkach w celu ustawienia wysokości
promiennika jednocześnie podtrzymując poprzeczny wspornik pomiędzy słupkami
- Po odkręceniu można podnieść lub opuścić promiennik. Po ustawieniu dokręć mocno pokrętła.
- Podniesienie zwiększa ogrzewaną powierzchnię a obniżenie koncentruje moc do mniejszej powierzchni.
- Następnie lekko odkręcić czarne pokrętła znajdujące się na ramionach metalowych słupków i ustaw kąt
nachylenia promiennika
Do ogrzewania ludzi i ich miejsc pracy należy ustawić promiennik na wysokości, od 1,9 do 2,1 m od posadzki .
Najlepszy kąt padania ciepła od promiennika uzyskamy przy zastosowaniu górnego otworu mocującego.
Daje to kąt padania ciepła od promiennika około 45o.
Dzięki takiemu nachyleniu promiennik ogrzeje zarówno strefę pracy jak i znajdujące się w niej osoby ( rys.1.)

Rys.1.

Uwaga!!! Wąż gumowy gazowy zasilający promiennik musi być zawsze wymieniony na nowy w
przypadku jakichkolwiek uszkodzeń oraz przed upływem terminu przydatności do dalszego bezpiecznego
użytkowania !
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Minimalna odległość/ wysokość instalacji promiennika TOP HEAT DM
( dla komfortu użytkownika)
Montaż ścienny
Wysokość minimalna oznacza dystans pomiędzy promiennikiem a ludźmi znajdującymi się bezpośrednio w strefie
grzewczej promiennika.
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ:

MINIMALNA wysokość montażu( m)

MODEL

DM 4
DM 6
DM 8

3,0
3,5
4,0

Dane zawarte w tabeli odnoszą się do urządzeń zainstalowanych w pozycji poziomej
nachylonych pod kątem 15 / 60º, minimalna wysokość może zostać zmniejszona w przybliżeniu o 5 % ( kąt
nachylenia 15º) oraz o 20 % ( kąt nachylenia 60º).
Dane odnoszą się do temperatury otoczenia wynoszącej od 10º - 12 º C. W przypadku, gdy temperatura jest wyższa
lub niższa należy rozważyć weryfikację odległości: mniejszą odległość o 5 % dla temperatury otoczenia niższej o 5º
C oraz wzrost odległości dla temperatury otoczenia wyższej o 5º C.
Aby wybrać najbardziej komfortową wysokość ustawienia promiennika ( zwłaszcza dla wartości granicznych) i
zminimalizować wątpliwości dotyczące właściwej instalacji można skonsultować się z firmą Cracow Consulting
Company.

Dla urządzeń przenośnych, to jest mobilnych, minimalna odległość oznacza dystans, w jakim powinien być
zainstalowany promiennik, tak aby znajdujący się w strefie pracy promiennika ludzie cieszyli się komfortem
cieplnym, nie podlegając jednocześnie nadmiernemu ogrzewaniu, co może zdarzyć się w przypadku gdy
niewłaściwie dobierze się zbyt dużą moc grzewczą do zbyt małej odległości.

MODEL

Minimalna odległość
( m)

PMD4

2,0

PMD6

2,5

PMD8

3,0

ST6, ST8

3,0
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Minimalna odległość do łatwopalnych powierzchni
WAŻNE!!!
ŁATWOPALNE POWIERZCHNIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W STREFIE ODDZIAŁYWANIA
PROMIENNIKA MOGĄ ULEC ZAPALENIU, STANOWIĄC JEDNOCZEŚNIE ZAGROŻENIE
DLA TWOJEGO ZDROWIA I ŻYCIA. W strefie pracy promiennika powinny znajdować się
urządzenia niepalne, o stopniu odporności ogniowej równej lub większej niż REI 90.

MINIMALNE ODLEGŁOŚĆ:

MINIMALNA ODLEGŁOSC [WYRAŻONA W M] POMIĘDZY PROMIENNIKIEM A:

MODEL

sufitem

podłogą

obiektami
przed nim

obiektami
Z boku
promiennika

DM4

1,0

2,0

1,5

1,0

DM6

1,0

2,5

1,5

1,0

DM8

1,5

3,0

2,0

1,5

PMD4

1,0

2,0

1,5

1,0

PMD6

1,0

2,5

1,5

1,0

PMD8

1,5

3,0

2,0

1,5

ST 6

1,0

-

2,0

1,0

ST 8

1,5

-

2,5

1,5

UWAGI:
W razie jakichkolwiek pytań związanych z montażem i używaniem promienników gazowych skontaktuj się z
przedstawicielem firmy Cracow Consulting Company. Minimalne odległości oznaczone w tabeli powinny być
przestrzegane.
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Podłączenie gazowe- dla urządzeń zasilanych gazem ziemnym
UWAGA!!! Podłączenie promiennika do instalacji gazowej musi być wykonane przez odpowiednio do tego przeszkolony
profesjonalny personel techniczny!!!

1.

2.
3.

4.

5.

Promienniki mogą być zasilane różnego rodzaju gazem, w związku z czym przed
dokonaniem instalacji i podłączeniem promienników należy upewnić się, że gaz zasilający
odpowiada rodzajowi gazu wpisanemu na tabliczce znamionowej produktu. Upewnij się
także czy rura gazowa jest czysta, sprawna, nie posiada żadnych uszkodzeń, które mogłyby
mieć wpływ na nieszczelność całej instalacji. Postępuj zgodnie z danymi podanymi w
instrukcji i z przepisami instalacyjnymi obowiązującymi w kraju montażu urządzenia.
Pamiętaj! Zainstaluj ręczny zwór odcinający przed promiennikiem na dopływie gazu.
Zastosuj elastyczną atestowaną rurę stalową do podłączenia do instalacji gazowej.
WAŻNE!!! Ciśnienie gazowe rozumiane jest jako ciśnienie dynamiczne obwodu lub
części obwodu poniżej reduktora ciśnienia przy pracujących wszystkich urządzeniach i
musi być odpowiednio dobrane do każdego promiennika zgodnie z danymi podanymi w
tabelach. Niższe ciśnienie może powodować złą pracę urządzenia.
Po zakończeniu montażu zgodnie z zasadami w kraju instalacji sprawdź szczelność
instalacji gazowej zasilającej promienniki, sprawdź czy ciśnienie jest odpowiednie oraz
czy urządzenie pracuje w warunkach, do jakich zostało przygotowane.
Podłączenie gazowe powinno mieć średnicę 3/8. Urządzenia modelu PMD oraz ST muszą
być zasilane zredukowanym ciśnieniem do poziomu 20mbar dla
ustawienia
maksymalnego wlotowego ciśnienia i ciśnienia dyszy.

WAŻNE!!! Dla urządzeń zasilanych na gaz ziemny, należy zapoznać się z danymi technicznymi urządzeń
zawartymi w tabelach, w celu dostosowania go do odpowiedniej wielkości przez regulację tego ciśnienia.
WAŻNE!!! Rura gazowa powinna przebiegać w odległości co najmniej 1 m od strefy wyrzutu spalin gazowych ulatniających
się z promiennika. Rura nie powinna być także narażona na podgrzewanie jej poprzez promiennik, który znalazłby się blisko
niej.

Praca urządzenia:
Oddanie do użytku i pierwszy start promiennika
Przy pierwszym uruchamianiu promiennika ważne jest przeprowadzenie wstępnego ich przeglądu, co z kolei
zagwarantuje właściwą pracę urządzenia. Niezbędne jest wykonanie opisanych poniżej czynności:
-

Sprawdź czy instalacja gazowa jest szczelna i czy średnice rur są właściwe.

-

Sprawdź czy ciśnienie i rodzaj gazu jest zgodne z wartością ciśnienia podaną na tabliczce znamionowej.

-

Sprawdź czy mocowanie promiennika do podłoża jest wykonane prawidłowo i czy śruby są mocno
zaciśnięte

-

Używaj tylko materiałów metalowych, ponieważ ciepło jest przekazywane do wsporników.
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Podłączenie gazowe- dla urządzeń zasilanych gazem LPG
Włączanie i wyłączanie promiennika:
Uruchamianie promiennika:
1. Umieść butlę gazu LPG na podstawie jezdnej i sprawdź czy stoi na nim stabilnie.
Zabezpiecz butlę przy pomocy łańcuszka znajdującego się na podstawie . Promiennik z butlą
ustaw na równej i stabilnej powierzchni.
UWAGA ! Gdy promiennik ma stać dłużej na nierównej powierzchni można podkładkami stalowymi
instalowanymi przy mocowaniu kół dopasować podstawę mobilną do nierówności terenu.
2. Usuń wszystkie materiały łatwopalne z bezpośredniego otoczenia promiennika.
3. Podłącz w sposób szczelny promiennik z butlą gazową.
UWAGA Możliwa jest zamiana dysz z gazu LPG na gaz ziemny.
4. Sprawdź czy wąż gumowy nie jest uszkodzony, czy jest poprowadzony wewnątrz nylonowych
opasek ( trytytek) i czy nie dotyka powierzchni grzewczej promiennika.
5. Odkręć zawór na butli gazowej.
6. Przytrzymaj niebieski przycisk wyłączający termoparę, który znajduje się z boku urządzenia
otwierający dopływ gazu do promiennika. Termopara zabezpiecza przed wypływem gazu bez
płomienia.
7. Naciśnij stojąc z boku promiennika kilkakrotnie czerwony przycisk iskrownika w dalszym ciągu
trzymając niebieski przycisk.
8. Po wykonaniu tych czynności promiennik zaczyna pracować.
9. Należy jeszcze przez około 10 - 20 sekund naciskać niebieski przycisk już po załączeniu promiennika.
Jeśli promiennik nie chce odpalić należy czynność powtórzyć. W sporadycznych przypadkach przy
braku odpalenia promiennika należy zbliżyć do płytki grzewczej dwa rozwarte końce zapłonu na
odległość około 5-7 mm od płytki grzewczej.
10. W celu wyłączenia promiennika należy zakręcić butlę gazową LPG.

UWAGA!!!
KONTROLA SZCZELNOŚCI NIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ PRZY OTWARTYM
OGNIU!!!

UWAGA!!!
PODCZAS PRZESUWANIA PROMIENNIKA MOBILNEGO PMD W INNE MIEJSCE
NALEŻY OPUŚCIĆ PROMIENNIK NA NAJNIŻSZĄ WYSOKOŚĆ.
RYZYKO PRZEWRÓCENIA!
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Użytkowanie, konserwacja i coroczna kontrola urządzenia
Regularna konserwacja urządzenia

Właściwe wykorzystywanie urządzeń oraz dbanie o ich konserwację stanowi podstawę ich użytkowania. Ma na celu
zapewnienie komfortu wynikającego z ich użytkowania oraz przedłużenie ich właściwego funkcjonowania.
Zanim jednak przeprowadzą Państwo jakiekolwiek czynności mające na celu czyszczenie promiennika, należy
upewnić się, że promiennik został odłączony od dopływu gazu. Tylko w ten sposób zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo
jego użycia. Należy także odczekać z pracami konserwacyjnymi do czasu, aż promiennik ostygnie po wcześniejszej pracy.
W przypadku omówienia czynności serwisowych skontaktuj się Cracow Consulting Company..
Należy przynajmniej raz w roku, przed sezonem grzewczym i przed użytkowaniem promiennika przeprowadzić
kontrolę urządzenia i go oczyścić:
1. Należy sprawdzić czy płytki ceramiczne nie uległy uszkodzeniu, czy nie są np. pęknięte.
2. Należy oczyścić płytki ceramiczne sprężonym powietrzem w kierunku ujścia gazu.
3. Należy oczyścić elektrody, sprawdzić posadowienie i moc iskry.
4. Należy sprawdzić połączenia instalacji gazowej ( ciśnienie zasilania i dyszy).
5. Sprawdzić ogólnie wszystkie elementy instalacji gazowej.
6. Należy także dokonać przeglądu wentylacji w obiekcie, tak by w trakcie pracy promiennika mieć pewność że
spaliny wydzielane przez urządzenie będą odpływały z pomieszczenia.
7. Jeżeli w budynku znajduje się system alarmowy można go także skontrolować by upewnić się, że w razie awarii
urządzenia lub w przypadku losowych wypadków, czujniki poinformują o większym stężeniu gazu w obiekcie.

Należy zaznaczyć, że jeśli urządzenie pracuje na co dzień w obiekcie, gdzie występuje duże zapylenie, promiennik winien być
czyszczony częściej.
Po zakończeniu sezonu grzewczego zaleca się wykonanie przeglądu technicznego instalacji
w celu wyeliminowania
wadliwego funkcjonowania urządzenia w następnym sezonie grzewczym.

Wymiana dyszy
Wymiana dyszy powoduje, że promiennik pracuje zasilany innym rodzajem gazu niż pierwotnie mu przeznaczony.
Jeżeli zajdzie konieczność przekwalifikowania promiennika na inny rodzaj paliwa, należy w tym celu skontaktować się z firmą
Cracow Consulting Company, aby uzyskać odpowiedni rodzaj elementów transformacyjnych, to jest dysz. Należy w tym celu
podać model urządzenia oraz potwierdzić jego dane techniczne zawarte na tabliczce znamionowej produktu. Działania te
powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, odpowiedzialny za urządzenia gazowe, mający odpowiednie
techniczne wykształcenie.
WAŻNE: Bardzo istotne jest również aby po wymianie dyszy, co wiąże się z wymianą dostarczanego gazu do
promiennika, obowiązkowo zmienić etykietę na promienniku- etykieta będzie dołączona do nowej dyszy. Po wymianie dyszy
należy uruchomić promiennik wedle instrukcji podanych w rozdziale dotyczącym uruchamiania promiennika.
W celu wymiany dyszy należy:
użyć klucza CH 13 , odkręcić starą dyszę i ją wyjąć
tym samym sposobem dokręcić nową dyszę
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Urządzenia zasilane na gaz G 30- G 31/ 3 BP:
Niektóre modele wymagają specjalnych blaszek zamontowanych na kołnierzu wylotu przy dyszy. Po wymianie
dyszy należy zamontować taką blaszkę/ płytkę ( blaszka jest dołączona do zestawu).
Płytkę należy zdemontować po wymianie dyszy z gazu LPG ( G 30- G 31/ 3BP) na gaz E / GZ 50. Płytkę należy
zamontować po wymianie gazu z E/ GZ 50 na gaz LPG (G 30, G 31/ 3BP).
Należy pamiętać, że przy wymianie dyszy konieczne jest wyłączenie urządzenia oraz wyłączenie dopływu gazu
do promiennika.
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Rozwiązywanie problemów
POWÓD

USTERKA
A. Palnik promiennika pracuje tylko połowicznie

A1 Brak dostatecznej ilości gazu
A2 Zbyt niskie ciśnienie gazu
A3 Dysza jest zabrudzona

ROZWIĄZANIE
A1 Sprawdź średnicę rurociągu oraz czy
instalacja dostarcza wystarczającą ilość gazu dla
danego promiennika A2 Sprawdź czy ciśnienie
odpowiada ciśnieniu podanemu na tabliczce
znamionowej
A3 Wyczyść dyszę sprężonym powietrzem ( nie
urządzeniem mechanicznym) przy zimnym palniku
przedmuchaj palnik/ płytki

B. Podczas startu promiennik wyłącza się po zwolnieniu B1 Termopara jest ciągle
zaworu gazu
zimna
B2 Termopara jest zepsuta
B3 Zbyt niskie ciśnienie gazu na
zasilaniu

B1 Powtórz operację włączania zgodnie z podaną
wcześniej instrukcją i przytrzymaj dłużej przycisk
B2 Wymień termoparę
B3 Dopilnuj aby ciśnienie zasilania było zgodne z
wartością ciśnienia podanej na tabliczce
znamionowej produktu

C. Promiennik nie odpala

C1 Powietrze w rurze gazowej
C2 Nie dopływa gaz do
urządzenia
C 3 Uszkodzona grupa gazowa

C1 Powtórz start promiennika kilka razy C2
Sprawdź wszystkie urządzenia na linii zasilającej
urządzenie w gaz C3 Wymień grupę gazową

D. Promiennik świeci z boku lub tyłu

D1 Zbyt duże ciśnienie gazu przy
wlocie do promiennika
D2 Palnik lub płytki są
zabrudzone
D3 Płytki są uszkodzone lub
pęknięte

D1 Sprawdź czy ciśnienie gazu jest odpowiednie
zgodnie z wartością ciśnienia podanej na tabliczce
znamionowej D2 Wyczyść płytki sprężonym
powietrzem ( o niskim ciśnieniu) od wewnątrz ale
tylko wtedy gdy urządzenie ostygnie.
D3 Wymień uszkodzone płytki

E. Elektroda zapłonowa nie iskrzy się

E1 Elektroda nie iskrzy
ponieważ znajduje się w zbyt
blisko lub daleko od głowicy i
uziemienia E2 Elektrodazapłon lub
jego przewód uszkodzony

E1 Dostosuj odległość ( bliżej lub dalej) pomiędzy
końcówką zapłonu elektrody a
masą – odległość powinna wynosić 34mm
E2 Wymień elektrodę lub przewód
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Numer seryjny ( kod produktu)
Wskazane jest, aby zawsze przy modyfikacji promiennika (np. wymiana dyszy), sprawdzać numer seryjny urządzenia dla
zachowania porządku. Podobnie należy postępować przy zamawianiu nowych części u producenta. Tabliczki znamionowej nie
wolno usuwać, ponieważ grozi to z jednej strony utratą gwarancji, z drugiej naraża Państwa na niebezpieczeństwa wynikające
z zakupu źle dobranych części !!!

Kod produktu na promienniku

Kod produktu umieszczony na opakowaniu
model PPM i PMD

Spis części zamiennych:
opis

kod

Płytki ceramiczne

011101145

Izolacja ( mata z włókien białych)

2430100003

Klej do płytek ceramicznych ( krzemian sodu)

SBSILICATO

stan/ ilość

Zestaw do konwersji gazu ( dysza i tabliczka znamionowa )
Dysza

różne

Grupa gazowa SIT M1C o średnicy 3/8

2550000002

Zapłon piezo z okablowaniem
Termopara
3/8 stabilizator ciśnienia
Zestaw elektrod zapłonowych
UWAGA ! Podaj model promiennika i rodzaj gazu podczas
zamawiania części zamiennych
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Utylizacja promienników:
Zgodnie z

wdrażaniem dyrektyw 2002/95/WE, 2002/96/WE, 2003/108/WE odnoszących się do

stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym a także postępowania z
odpadami.
Promienniki powinny być odseparowane od innych odpadów.
Zużyte promienniki powinny zostać oddane w miejsca recyklingu materiałów elektrycznych lub elektrycznych lub
oddane sprzedawcy przy następnym zakupie promienników w ilości jeden do jednego.
Odpowiednie postępowanie ze zużytym promiennikiem i oddanie go do miejsca recyklingu pomaga uniknąć
negatywnego wpływu na środowisko naturalne, na życie i zdrowie ludzi oraz promuje recykling i odzysk
materiałów wchodzących w skład produktu.

Pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać zużytych promienników, ponieważ, mogą one stanowić zagrożenie dla
osób niepowołanych !!!

NIE WYRZUCAJ PROMIENNIKÓW DO ZWYKŁEGO KOSZA !!!

Nielegalna i nieprawidłowa utylizacja produktu może oznaczać zastosowanie kar względem właściciela wedle prawa
obowiązującego w kraju instalacji !!!
Szanuj środowisko naturalne !!!
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Formularz serwisowy urządzeń
notatki użytkownika i wykaz przeprowadzonej kontroli urządzenia
data i pieczątka

notatki/uwaga

data i pieczątka

notatki/uwaga

data i pieczątka

notatki/uwaga

data i pieczątka

notatki/uwaga

ŻYCZYMY UDANEJ INSTALACJI I WŁAŚCIWEGO, BEZPIECZNEGO
ORAZ KOMFORTOWEGO UŻYTKOWANIA PROMIENNIKÓW!!!
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UWAGI UŻYTKOWNIKA :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Cracow Consulting Company
Stojowice 72
32-410 Dobczyce
NIP:677-002-24-,37
Kontakt:
Tel: 12 427 25 19, 12 431 06 95
Kom. 504 24 56 80, 510 14 90 17
e-mail.promiennik@promiennik.pl
www.promiennik.pl
www.taniepromiennikigazowe.pl
www.infrapanele.pl

Ciągły rozwój w celu udoskonalenia produktów może spowodować
zmiany w produktach bez powiadamiania.
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