
INSTRUKCJA OBSŁUGI GAZOWYCH 

NAGRZEWNIC POWIETRZA 

MODELE: 

G10; G15; G30; 

 

 
UWAGA: Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. 

 















 



1. WSTĘP         

  

Uruchomienia, instalacji i eksploatacji gazowych nagrzewnic powietrza można dokonać tylko 

po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń 

zawartych w tej instrukcji może narazić użytkownika na poważne obrażenia ciała, śmierć, lub 

uszkodzenia samego urządzenia. Obsługa serwisowa i naprawy tych urządzeń mogą być prowadzone 

przez wykwalifikowany personel, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla 

tego typu urządzeń.  

Przeróbki we własnym zakresie mogą spowodować zmianę cech użytkowych urządzeń lub pogorszenie 

parametrów. Wszelkie przeróbki urządzeń, we własnym zakresie, powodują nie tylko utratę gwarancji, 

ale mogą być przyczyną pogorszenia się warunków bezpieczeństwa użytkowania i narażenia użytkownika 

na niebezpieczeństwo porażenia prądem, wybuch gazu itp. Niewłaściwe warunki pracy mogą 

spowodować uszkodzenia urządzeń, oraz jego niewłaściwa obsługa, powoduje utratę gwarancji. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I 
ELEKTRONICZNEGO 

 
Powyższy znak umieszczony na urządzeniu informuje, że jest to sprzęt elektryczny lub 
elektroniczny, którego po zużyciu nie wolno umieszczać z innymi odpadami. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje szkodliwe dla środowiska 
naturalnego.  
Nie wolno takiego sprzętu składować na wysypiskach śmieci, musi zostać on poddany 
recyklingowi. 
Informacje na temat systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można 
uzyskać w punkcie sprzedaży urządzeń, oraz u producenta lub importera. 
Zakaz umieszczania wraz z innymi odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
narzuca na użytkownika dyrektywa europejska 2007/96/WE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA     

Gazowe nagrzewnice powietrza są lekkimi, przenośnymi, źródłami ciepła. Dla uzyskania jak najlepszych 

osiągów i niezawodności wytwarzane są zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami, co zapewnia 

im znakomite parametry techniczne. Mocna, solidna konstrukcja w której zastosowano dwuwarstwową 

stalową komorę grzewczą decyduje o ich wysokiej trwałości, a szereg zabezpieczeń decyduje o 

bezpieczeństwie użytkowania. 

Nagrzewnica powietrza jest zasilana ciekłym propanem. Charakteryzuje się całkowitym wykorzystaniem 

energii cieplnej paliwa dzięki wymianie termicznej na drodze bezpośredniego mieszania powietrza i 

produktów spalania. Urządzenie spełnia normę EN 1596. 

 

3. DANE TECHNICZNE 

 

MODEL G10 G15 G30 

Zasilanie [V]/[Hz] 230/50 230/50 230/50 

Max, zużycie gazu [g/h] 727 1100 2050 

Rodzaj gazu / Cat. I3P(G31) - I3B/P(G30) 

Maks. moc cieplna [kW] 10 15 30 

Maks. moc cieplna [kcal/h] 8600 12900 25800 

  Przepływ powietrza [m³/h] 300 500 750 

Moc wentylatora [W] 40 40 70 

Ciśnienie gazu [bar] 0,3 0,5 1,5 

Waga [kg] 5,25 5,5 7,6 

Wymiary [mm] 435x230x305 495x230x305 590x235x325 

 

4. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI  

 

• Ponieważ urządzenie wymaga odpowiedniej wymiany powietrza, powinno być użytkowane 

wyłącznie na świeżym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach o zapewnionej 

ciągłej wymianie powietrza.  
• Przy eksploatacji należy zachować obowiązujące normy techniczne oraz przepisy przeciwpożarowe 

i przepisy bezpieczeństwa. 

• Urządzenie może być używane wyłącznie jako nagrzewnica bądź wentylator zgodnie z instrukcją 



bsługi. 

• Bardzo niebezpieczne i zabronione jest użytkowanie urządzenia w piwnicach i poniżej poziomu 

gruntu. 

• NIE WYKORZYSTYWAĆ URZĄDZENIA DO OGRZEWANIA PRZESTRZENI I LOKALI 

MIESZKALNYCH. 
• W przypadku chwilowego pozostawienia urządzenia w niebezpiecznych warunkach należy upewnić 

się, że w żaden sposób nie może zostać uruchomione. 

• Zapach gazu może świadczyć o niebezpiecznym przecieku. Należy wówczas natychmiast wyłączyć 

urządzenie, zakręcić butlę i odłączyć zasilanie. Następnie skontaktować się z serwisem. 

• W każdym przypadku, nawet gdy urządzenie nie pracuje, należy upewnić się, że giętki przewód 

gazu nie jest uszkodzony (zgięty, ściśnięty ani skręcony). 

• Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie oraz częstotliwość są 

właściwe. Podłączenie do sieci musi być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub konserwacyjnych należy 

zawsze odłączyć urządzenie od sieci zasilającej. 

RODZAJ GAZU I USTAWIENIE BUTLI GAZOWEJ 
Zaleca się użycie wyłącznie propanu ( G31). 

• Butla gazowa musi być umiejscowiona bezpiecznie za urządzeniem, Rys. 1-1. Należy się przy tym 

upewnić, że żaden przedmiot nie blokuje wlotu powietrza do wentylatora. 
Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby strumień gorącego powietrza nie był skierowany na 

przedmioty łatwopalne (tkaniny, papier, drewno, inne substancje łatwopalne), Rys. 1-2. 

• Ciśnienie gazu na wlocie regulowane jest przez reduktor o ciśnieniu zgodnym z tabelą DANYCH 

TECHNICZNYCH. 

• Za każdym razem, gdy urządzenie nie pracuje, należy upewnić się, że giętki przewód gazu nie jest 

uszkodzony (zgięty, ściśnięty ani skręcony). 

UWAGA: 

- Nie uruchamiać urządzenia bez obudowy. 

• Podłączać wyłącznie do sieci elektrycznej wyposażonej w układ różnicowo-prądowy. 

• W żadnym wypadku nie wolno ograniczać ani blokować wylotu powietrza. 

 

 

 

 

Rys.1. 

 

 

 



5. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA NAGRZEWNICY 

 

5.1.  PODŁĄCZENIE I WYMIANA BUTLI GAZOWEJ 

• Butlę gazową należy wymieniać na świeżym powietrzu, z dala od źródeł ciepła lub ognia. 

• Wymiany przewodu gazowego dokonać należy wyłącznie na posiadający certyfikat dopuszczający 

ich użycie w urządzeniach danego typu. 
 

Podłączenie   butli   gazowej   należy   wykonać   w   następującej   kolejności:    

1. Najpierw   reduktor   (wraz   z   zaworem bezpieczeństwa),  
2. Następnie przewód gazu. Należy pamiętać, że wszystkie połączenia są lewoskrętne, 

przykręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  

3. Upewnić się, że gumowa uszczelka znajduje się pomiędzy reduktorem a butlą gazową (jeśli 
połączenie wymaga takiej uszczelki), 

4. Podłączyć przewód gazu do gniazda wlotu gazu. Otworzyć zawór butli gazowej i sprawdzić 

szczelność połączeń wodą z  mydłem:  wystąpienie  pęcherzyków  powietrza  świadczy  o  
wycieku  gazu.  Usunąć  wszystkie  wycieki  przed uruchomieniem urządzenia. Możliwe jest 

podłączenie kilku butli gazowych. 

W celu podłączenia butli gazowej użyć można wyłącznie następujących akcesoriów: 
• Giętki przewód do gazu płynnego typu propan. 

• Reduktor ciśnienia gazu płynnego typu propan. 

• Zawór bezpieczeństwa.  

 

5.2. SZCZELNOŚĆ PRZEWODU GAZOWEGO 

 
Każdorazowo po wymianie lub podłączeniu przewodu gazowego należy sprawdzić jego szczelność przy 

użyciu wody z mydłem. W przypadku wycieku gazu pojawią się pęcherzyki powietrza. Należy usunąć 

wszelkie wycieki przed uruchomieniem nagrzewnicy. 
 

5.3. SPRAWDZENIE PRACY PALNIKA 

 
Pracę palnika sprawdzamy obserwując płomień poprzez wylot powietrza z przodu urządzenia. Należy 

upewnić się, że płomień rozpalił się całkowicie, nie przemieszcza się i ogrzewa termoparę. 

1. Podłączyć reduktor do butli (Rys. 2-1).  
2. Podłączyć przewód elektryczny do gniazda zasilania i włącznikiem uruchomić wentylator (patrz 

Rys.2-2, 2-3). 

3. Odkręcić zawór na butli, wcisnąć przycisk zaworu bezpieczeństwa na reduktorze (jeśli występuje).  

4. Wcisnąć przycisk dopływu gazu i, nie zwalniając go, kilkakrotnie wcisnąć zapalnik (patrz Rys. 2-5). 

5. Gdy płomień zapali się, nie zwalniać przycisku dopływu gazu przez 10-20 sekund w celu 

aktywowania systemu zabezpieczeń.  

6. Następnie zwolnić przycisk; płomień będzie się palił. 

7. Jeśli wentylator zatrzyma się z powodu utraty zasilania, urządzenie po kilku sekundach wyłączy się 
automatycznie. 

8. W przypadku zakłóceń w dopływie gazu lub niskiego ciśnienia gazu zawór bezpieczeństwa wyłączy 

urządzenie automatycznie. Wentylator będzie działał dalej. W celu powtórnego uruchomienia należy 



powtórzyć wszystkie czynności od początku. 

9. Unikać wielokrotnych prób zapłonu urządzenia w krótkim czasie: jeśli zapłon nie następuje 

natychmiastowo, należy ustalić przyczynę. 

  Rys.2. 

 

Aby wyłączyć: 

• Zamknąć zawór gazu na butli gazowej. 

• Pozostawić włączony wentylator przez minutę w celu schłodzenia. 

• Wyłączyć wentylator wyłącznikiem. 

UWAGA: 
- Przenośna nagrzewnica może być użytkowana wyłącznie na podłożu ognioodpornym. 

- Bezpieczna odległość: 2 metry od ścian i innych przedmiotów. 
- Nie wolno użytkować nagrzewnicy w pomieszczeniach, w których znajdują się substancje 

wybuchowe, opary gazu, łatwopalne ciecze i materiały łatwopalne. 

- W przypadku użytkowania w warunkach zapylenia należy regularnie czyścić palnik. 
EKSPLOATACJA PRZY BRAKU CIĄGŁEJ OBECNOŚCI CZŁOWIEKA 

Należy umieścić znaki zabraniające ludziom ciągłego przebywania w pomieszczeniu. 

Nagrzewnice mogą pracować wyłącznie w suchych pomieszczeniach pod warunkiem dopływu 

powietrza niezbędnego do spalania. 

Dostateczna ilość powietrza jest zapewniona, gdy objętość pomieszczenia (w m3) jest co najmniej 10 

razy większa niż nominalna moc grzewcza (w kW) wszystkich urządzeń pracujących w pomieszczeniu. 
Należy zapewnić zwykłą cyrkulację powietrza poprzez drzwi i okna. 

EKSPLOATACJA PRZY CIĄGŁEJ OBECNOŚCI CZŁOWIEKA 
• Nagrzewnice mogą pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i tylko wtedy, gdy procent 

substancji trujących w powietrzu nie przekracza poziomu niebezpiecznego dla zdrowia. 
• Dobrą wentylację gwarantuje pomieszczenie o objętości (w m3) co najmniej 30 razy większej niż 

nominalna moc grzewcza (w kW) wszystkich urządzeń pracujących w pomieszczeniu, gdy zapewniona 

jest zwykła cyrkulacja powietrza poprzez drzwi, okna i stałe otwory, których wielkość (w m2) stanowi co 

najmniej 0,3 % nominalnej mocy grzewczej (w kW) wszystkich urządzeń pracujących w pomieszczeniu. 
• Urządzenie nie powinno być wykorzystywane do ciągłego ogrzewania stajni i ferm. 

 
dostatecznej wymiany 

 

 

 



6. Przechowywanie i konserwacja. 

Jeśli przez jakiś czas nagrzewnica nie pracowała, przed jej zmagazynowaniem, należy wykonać zwykłe 

czynności konserwacyjne oraz przeczyścić urządzenie.  
Urządzenie przechowywać w miejscu suchym i niezapylonym.  

Przed powtórnym uruchomieniem sprawdzić przewód gazowy i połączenia elektryczne. W przypadku 

wątpliwości poprosić o konsultację techniczną. 

W KAŻDYM PRZYPADKU RAZ W ROKU DOKONYWAĆ PRZEGLĄDU URZĄDZENIA. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Jeśli nie można zapewnić pełnego bezpieczeństwa w czasie przechowywania urządzenia, należy 
uniemożliwić jego samoczynne uruchomienie (np. odłączając dopływ gazu i odłączając zasilanie). 

 

 

Urządzenie może pracować także jako wentylator. W tym celu należy odłączyć przewód gazowy, 

podłączyć do sieci i włączyć urządzenie (włącznik w pozycji I). 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Urządzenie należy czyścić okresowo i przed zmagazynowaniem po eksploatacji. 

UWAGA: naprawy oraz czyszczenie mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych 

specjalistów w punktach wskazanych przez producenta. 
• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bądź naprawczych należy 

koniecznie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. 

• Zakręcić zawór butli gazowej. 

• Konserwacja polega głównie na czyszczeniu wylotów palnika i ewentualnej wymianie kalibrowanej 

dyszy bądź przewodu gazowego w przypadku zużycia. 
• Termopara oraz dysza znajdują się wewnątrz urządzenia, są jednak łatwo dostępne po zdjęciu kratki 

ochronnej oraz pokrywy. 

• Po wykonaniu każdej czynności naprawczej lub konserwacyjnej należy sprawdzić szczelność 

przewodów gazowych przy pomocy wody z mydłem. Usunąć wszelkie nieszczelności przed 

uruchomieniem urządzenia.  
• Sprawdzić odległość pomiędzy elektrodą a palnikiem. Regulować tylko w razie konieczności. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

OBJAWY PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Silnik nie uruchamia 

się. 

1. Uszkodzony przewód zasilający. 

2. Uszkodzony silnik. 

3. Uszkodzony włącznik. 

1. Wymienić lub naprawić. 

2. Wymienić lub naprawić. 

3. Wymienić lub naprawić. 

Brak płomienia. 1. Zbyt   duża   odległość   pomiędzy   

elektrodą   a palnikiem. 

2. Brak dopływu gazu. 

3. Uszkodzony zawór gazu. 

4. Zbyt dużo gazu. 

1. Doregulować odległość na 5 mm. 

2. Wymienić butlę gazową. 

3. Wymagany profesjonalny serwis. 

 

4. Sprawdzić reduktor  

Płomień gaśnie w kilka 

sekund 

po zapłonie. 

1. Zbyt duża odległość pomiędzy 

czujnikiem temperatury a palnikiem. 

2. Zbyt szybko zwolniony przycisk 
dopływu gazu. 

3. Uszkodzona termopara, termostat 

bezpieczeństwa, zawór gazu i/lub 
połączenia. 

4. Przegrzanie urządzenia. 

1. Doregulować odległość. 

 

2. Przytrzymać przycisk nieco 
dłużej (max 20 sekund) 

3. Wymienić uszkodzone części. 

 

4. Odczekać 5 minut na schłodzenie 

termostatu bezpieczeństwa i 

ponownie uruchomić. 

Płomień emituje żółtą 

poświatę. 

1. Zbyt mało powietrza w palniku. 

2. Zbyt duży dopływ gazu do 

palnika. 

1. Przeczyścić wlot powietrza. 

2. Wyregulować ciśnienie i/lub 

wymienić dyszę. 

 


