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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
 
 

PRZENOŚNE OLEJOWE WENTYLATOROWE NAGRZEWNICE POWIETRZA 
MODEL: 

 
 

D20, D30, D50 
 

 
 


 

UWAGA!!! : Zaleca się dokładne przeczytanie i zrozumienie 
niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do montażu 
ogrzewacza, jego uruchomieniem i naprawą.  
Niewłaściwe użycie ogrzewacza może spowodowad 
poważne obrażenia ciała.  
Należy zachowad tę instrukcję do dalszego użytku. 
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1. WSTĘP         
  

Uruchomienia, instalacji i eksploatacji olejowych wentylatorowych 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 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. 
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2. ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI 
 

UWAGA !!!  Zaleca się dokładne przeczytanie i zrozumienie niniejszej 

instrukcji przed przystąpieniem do montażu, uruchomienia lub naprawy 

ogrzewacza.  

Niewłaściwe użycie ogrzewacza może spowodować poważne obrażenia ciała, 

a nawet śmierć w wyniku poparzeń, pożaru, wybuchu, porażenia prądem, 

bądź zatrucia tlenkiem węgla. 
 

UWAGA !!! Zatrucie tlenkiem węgla może spowodować śmierć! 

 
1. Zatrucie tlenkiem węgla 

 Pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla przypominają grypę z bólami głowy, 

zawrotami głowy i nudnościami. Jeśli wystąpią wymienione wyżej objawy, wówczas 

zachodzi przypuszczenie, że ogrzewacz działa nieprawidłowo.  

Należy natychmiast zaczerpnąć świeżego powietrza!  

Ogrzewacz musi zostać sprawdzony i naprawiony.  

Niektóre osoby są bardziej podatne na zatrucie tlenkiem węgla, np. kobiety ciężarne, 

osoby cierpiące na choroby serca, płuc lub anemię, osoby będące pod wpływem 

alkoholu oraz przebywające na dużych wysokościach nad poziomem morza. 

2. Paliwo 

Należy używać tylko oleju napędowego lub lekkiego oleju opałowego, aby uniknąć 

ryzyka pożaru lub wybuchu. Nigdy nie należy stosować benzyny, nafty, 

rozpuszczalników, alkoholi lub innych łatwopalnych paliw. 

3. Napełnianie paliwem 
Personel zajmujący się napełnianiem ogrzewacza paliwem musi być przeszkolony i 

szczegółowo zaznajomiony ze wskazaniami producenta/importera oraz mającymi 

zastosowanie zasadami bezpiecznego napełniania paliwem urządzeń grzewczych. 

 Należy stosować wyłącznie paliwo podane na tabliczce znamionowej 

ogrzewacza. 

 Przed napełnianiem paliwem ogrzewacz musi być odłączony od sieci zasilającej 

oraz musi być wystudzony. 

 Podczas napełniania paliwem obserwować wszystkie przewody paliwowe i 

połączenia przewodów paliwowych pod kątem powstania przecieku. Wszelkie 

przecieki należy naprawić przed ponownym użyciem ogrzewacza. 

 Nigdy nie przechowywać wewnątrz budynku, w pobliżu ogrzewacza, większej 

ilości paliwa niż jego jednodniowy zapas. Ewentualne zbiorniki paliwa 

powinny znajdować się poza budynkiem. 

 Wszelkie zbiorniki paliwa powinny znajdować się w odległości co najmniej 

762 [cm] od ogrzewaczy, palników, urządzeń spawalniczych i wszelkich 

innych źródeł zapłonu (wyjątkiem jest zbiornik paliwa będący integralnym 

elementem ogrzewacza).  

 W miarę możliwości przechowywanie paliwa powinno ograniczać się do 

miejsc, w których stopień przenikania podłoża nie pozwala na przeciekanie 

paliwa na niższą kondygnację lub jego zapalenie przez ogień przedostający się 

z niższej kondygnacji.  

 Miejsce przechowywania paliwa powinno być utrzymane zgodnie z 

miejscowymi przepisami BHP.  
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4. Nigdy nie należy używać ogrzewacza tam, gdzie występują 

opary benzyny, rozpuszczalników lub innych łatwopalnych 

substancji.  

5. Należy przestrzegać wszelkich przepisów lokalnych oraz 

wskazań dotyczących eksploatacji urządzenia.  

6. Ogrzewacze używane w pobliżu impregnowanego brezentu, płótna lub podobnych 

materiałów pokryciowych powinny być umieszczone w bezpiecznej odległości od 

tego typu materiałów. Zalecana minimalna bezpieczna odległość wynosi 305 [cm]. 

Ponadto zaleca się, by materiały te miały właściwość zmniejszonej zapalności. 

Wspomniane materiały pokryciowe należy bezpiecznie umocować, aby zapobiec ich 

zapaleniu lub zakłócaniu pracy ogrzewacza w wyniku wytworzenia prądów 

powietrznych.  

7. Należy używać ogrzewacz tylko w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach. Przed 

uruchomieniem ogrzewacza należy zapewnić wlot świeżego powietrza przez otwór o 

powierzchni co najmniej 2.80 [cm²]  na każdą godzinną wydajność 30 [kW].  

8. Ogrzewacz powinien być używany wyłącznie w miejscach wolnych od łatwopalnych 

oparów lub dużej zawartości pyłu.  

9. Należy podłączać ogrzewacz wyłącznie do źródła prądu o takim napięciu i 

częstotliwości, jakie podane są na tabliczce znamionowej danego modelu.  

10. Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego. wtyku i gniazda sieciowego z 

prawidłowo działającym zestykiem ochronnym. 

11. Wymagane minimalne odległości ogrzewacza od materiałów i substancji łatwopalnych: 

od wylotu: 250 [cm] od powierzchni ścian bocznych, góry i tyłu: 125 [cm]. 

12. Podczas pracy ogrzewacza lub gdy jest on gorący, należy go umieścić na płaskiej i 

stabilnej powierzchni, aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru. 

13. Podczas przemieszczania, bądź przechowywania należy utrzymywać ogrzewacz w 

pozycji poziomej, aby uniknąć wycieku paliwa. 

14. Nie należy dopuszczać dzieci i zwierząt w pobliże ogrzewacza. 

15. Należy wyłączać ogrzewacz z prądu, kiedy nie jest używany. 

16. Jeżeli ogrzewacz jest wyposażony w termostat, może się włączyć o każdej porze. 

17. Nigdy nie należy używać ogrzewacza w pomieszczeniach mieszkalnych. 

18. Nigdy nie należy blokować wlotu powietrza (z tyłu) lub wylotu powietrza (z przodu). 

19. Nigdy nie należy przesuwać, przemieszczać, napełniać paliwem lub naprawiać 

działającego, gorącego lub włączonego do prądu ogrzewacza.  

20. Nigdy nie przyłączać jakichkolwiek dodatkowych ciągów powietrznych na wlocie i 

wylocie powietrza. 
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3. DANE TECHNICZNE 
 

 

 

4. BUDOWA, SCHEMAT, MONTAŻ 
 

 

Modele:  D20; D30; D50 
 

 

 

 

 

 

 

A - Wylot gorącego 

powietrza 

B - Osłona górna 

C - Uchwyt przedni 

D - Osłona wlotu powietrza 

E - Zespół silnika 

F - Zbiornik paliwa 

G - Wtyczka zasilająca 

H - Koło 

I - Włącznik zasilania 

J - Włącznik pracy urządzenia 

K - Panel sterowania  

L - Korek wlewu paliwa 

M - Rama dolna 

N - Osłona dolna 

O - Uchwyt tylni (tylko w modelu D50) 

 

MODEL D20 D30 D50 

 

Maksymalna moc cieplna 

20[kW] 30[kW] 50[kW] 

17500[kcal/h] 25800[kcal/h] 43000[kcal/h] 

Przepływ powietrza 588[m³/h] 735[m³/h] 1100[m³/h] 

Rodzaj paliwa Olej napędowy 

(ON) 

Olej napędowy 

(ON) 

Olej napędowy 

(ON) 

Pojemność zbiornika paliwa 24[l] 24[l] 50[l] 

Zużycie paliwa 1,85[l/h] 2,92[l/h] 4,88[l/h] 

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

Moc silnika elektrycznego 160 [W] 180 [W] 285 [W] 

Ciśnienie powietrza 0,62 [Bar] 0,95 [Bar] 0,9 [Bar] 

Stopień ochrony obudowy  IP44 IP44 IP44 

Waga netto  21 [kg] 22 [kg] 31 [kg] 
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Zakupiony ogrzewacz może wymagać samodzielnego montażu.  

Sposób montażu przedstawiają rysunki poniżej: 

 

 

D20; D30 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D50 
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ZASADA DZIAŁANIA 

 

System paliwowy: Pompa powietrzna przepycha powietrze przez kanał powietrzny. Następnie 

jest ono popychane do dyszy na głowicy palnika. Powietrze to powoduje zasysanie paliwa ze 

zbiornika. Drobno rozpylone paliwo jest wtryskiwane do komory spalania. 

System powietrza: Wentylator jest obracany za pomocą silnika. Wentylator przepycha powietrze 

do komory spalania i dookoła niej. Ogrzane powietrze dostarcza strugi czystego, gorącego 

powietrza. 

System zapłonu: Elektroniczny zapłonnik przesyła napięcie na świecę zapłonową. Zapala ona 

mieszankę paliwowo-powietrzną. 

System kontroli zerwania płomienia: System ten powoduje wyłączenie ogrzewacza przy 

zerwaniu (zgaśnięciu) płomienia. 

 

 
 

 

A - Komora spalania 

B - Świeca zapłonowa  

C - Wentylator  

D - Silnik elektryczny   

E - Pompa powietrzna  

F - Filtr wlotu powietrza  

G - Filtr wylotu powietrza  

H - Zbiornik paliwa 

I - Kontroler sterowania zapłonem   

J - Rurka wlotu powietrza do palnika  

K - Rurka wlotu oleju do palnika  

L - Płyta płomienia 

M - Dysza  
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5. URUCHOMIENIE 
 

UWAGA!!! Należy używać wyłącznie oleju napędowego lub lekkiego oleju opałowego, by 

uniknąć ryzyka pożaru lub wybuchu.  

Nigdy nie używać benzyny, benzyny ciężkiej, rozpuszczalników do farb, alkoholu, ani 

innych, wysoce zapalnych paliw. 

 

Nie należy używać paliw ciężkich, takich jak olej opałowy ciężki. Używanie paliw ciężkich 

może stać się przyczyną: 

• zablokowania filtra paliwa i dyszy 

• konieczności używania nietoksycznych środków zapobiegających zamarzaniu paliwa podczas 

bardzo niskich temperatur 

 

Należy używać WYŁĄCZNIE zbiornika przeznaczonego do przechowywania OLEJU 

NAPĘDOWEGO.  

Należy upewnić się, że pojemnik jest czysty. Obce ciała jak rdza, brud lub woda 

spowodują wyłączenie ogrzewacza przez system kontroli zerwania płomienia.  

Obce substancje mogą także spowodować konieczność częstego czyszczenia systemu 

paliwowego. 
 

UWAGA !!! Należy przestrzegać wymagań dotyczących minimalnego przewietrzania 

ogrzewanych pomieszczeń świeżym powietrzem z zewnątrz.  

Przy niedostatecznej ilości świeżego powietrza może wystąpić zatrucie tlenkiem węgla.  

Należy zapewnić odpowiednie przewietrzenie świeżym powietrzem z zewnątrz przed 

uruchomieniem urządzenia. 
Należy zapewnić wlot świeżego powietrza przez otwór o powierzchni co najmniej 2.80 [cm²] 

na każdą godzinną wydajność 30 [kW]. Przy kilku pracujących urządzeniach należy dostarczyć 

odpowiednio więcej świeżego powietrza. 

Przykład: Ogrzewacz 50 [kW] wymaga spełnienia jednego z warunków: 

• drzwi garażu na dwa samochody podniesione na wysokość 9 [cm] 

• drzwi garażu na jeden samochód podniesione na wysokość 15,25 [cm] 

• dwa okna 76 [cm] podniesione na wysokość 31 [cm] 

 
 

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy uważnie 

przeczytać i zrozumieć wszystkie ostrzeżenia zawarte w rozdziale dotyczącym 

bezpieczeństwa obsługi ogrzewacza. Informacje te są konieczne dla prawidłowego 

używania ogrzewacza. 
 

ABY WŁĄCZYĆ OGRZEWACZ NALEŻY: 

 

1. Przestrzegać wszelkich wskazań dotyczących wentylacji i bezpieczeństwa.  

2. Napełnić zbiornik paliwa olejem napędowym lub lekkim olejem opałowym. 

3. Zamknąć nakrętkę zbiornika paliwa.  

4. Włączyć wtyczkę ogrzewacza do standardowego uziemionego gniazdka 230 [V]/50 [Hz]. 

Jeśli jest to konieczne, należy użyć przedłużacza. Należy używać wyłącznie przewodu 

zasilającego, wtyku i gniazda sieciowego z prawidłowo działającym zestykiem 

ochronnym. 

5. Ustawić przełącznik zasilania WŁ/WYŁ na pozycję WŁ(I)-lampka zaświeci się 

6. Wcisnąć przycisk - włącznik pracy- wentylator uruchomi się, a świeca zapali mieszankę.   
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Należy pamiętać aby nikt nie stał u wylotu powietrza z ogrzewacza, oraz aby nic nie 

zasłaniało jego wlotu i wylotu powietrza (patrz rozdział „ZASADY BEZPIECZNEJ 

OBSŁUGI”). Nie dotykać ani nie przesuwać nagrzewnicy za obudowę – może być 

gorąca – lecz wyłącznie za pomocą przeznaczonego do tego uchwytu. 

7. Ogrzewacz powinien włączyć się w ciągu 5 sekund. Jeśli grzejnik nie uruchomi się, 

wyłącz przełącznik zasilania na "0", a następnie ponów wszystkie kroki wymagane do 

uruchomienia. Jeśli ogrzewacz wciąż nie uruchamia się po trzeciej próbie zobacz do 

rozdziału „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”. 

8. Natychmiast należy przestać używać urządzenia gdy pojawi się dym lub „dziwny” 

zapach. 

 

 

Schemat uruchomienia i wyłączenia: model D20; D30 

 
 
 
 
 
 
Schemat uruchomienia i wyłaczenia: model D50 
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ABY WYŁĄCZYĆ OGRZEWACZ NALEŻY: 

 

1. Nastawić przełącznik 0/I na 0 – modele D20, D30. W modelu D50 należy wcisnąć 

przycisk rozruch w pozycję „=”(płomień zgaśnie lecz wentylator będzie działał), 

odczekać dwie minuty i wówczas przestawić wyłącznik główny na 0. 

2. Odłączyć przewód zasilający 

3. Przed rozpoczęciem prac związanych ze składowaniem, konserwacją, transportem itp. 

należy odczekać aż nagrzewacz ostygnie. 

6. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA 
 

Należy przechowywać ogrzewacz w suchym miejscu, upewniając się, że miejsce 

przechowywania jest wolne od kurzu i oparów wywołujących korozję.  

Nie należy przechowywać paliwa przez miesiące letnie w celu użycia w następnym sezonie 

grzewczym. Używanie starego paliwa może uszkodzić ogrzewacz. 

 

UWAGA !!! Nigdy nie należy przeprowadzać czynności konserwacyjnych ani nie 

naprawiać ogrzewacza, gdy jest on włączony do prądu, w czasie pracy lub gdy jest 

gorący. Może to spowodować poważne oparzenia lub porażenie prądem. 

 

 

Czynności konserwacyjne 

Jaki element Jak często 

Zbiornik paliwa Przepłukiwać co 150-200 godzin pracy lub w razie potrzeby 

Filtr wylotu powietrza i filtr 

włókninowy 

Wymieniać co 500 godzin pracy lub raz w roku 

Filtr wlotu powietrza Przemywać wodą z mydłem i wysuszyć co 500 godzin działania 

lub w razie potrzeby 

Filtr paliwa Czyścić dwa razy w ciągu sezonu grzewczego lub w razie 
potrzeby 

Świeca zapłonowa Czyścić i uszczelniać co 600 godzin pracy lub wymienić w razie 

potrzeby 

Łopatki wentylatora Czyścić raz w sezonie lub w razie potrzeby 

Silnik Konserwacja nie potrzebna. Naoliwiony na stałe 

 

Czyszczenia filtra oleju  

- Odkręć śruby w bocznej pokrywie  

- Zdejmij boczną pokrywę 

- Wyciągnij górny wężyk paliwa z szyjki filtra paliwa 

- Ostrożnie podważ i wyciągnij zwężkę, dolny wężyk paliwowy i filtr paliwa ze zbiornika 

paliwa 

- Wypłucz filtr czystym paliwem i umieść go z powrotem w zbiorniku 

- Umocuj górny wężyk paliwowy do szyjki filtra paliwa 

- Zamocuj boczną pokrywę. 

 
Opróżnianie zbiornika paliwa 

- umieść grzejnik na stole roboczym 

- wsuń odpowiednio duży pojemnik pod otwór spustowy 

- odkręć śrubę spustową i odczekaj aż paliwo zleje się do końca 

- dokręć śrubę spustową – należy ją wcześniej dokładnie wytrzeć z wszelkich zabrudzeń 

- jeśli jest taka potrzeba przepłukuj zbiornik paliwa wodą, jednak w tym przypadku należy 
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odczekać aż zbiornik paliwa wyschnie całkowicie. Dopiero wówczas można go napełnić 

olejem. 
Czyszczenie filtra paliwa 

 
     
            Opróżnianie zbiornika paliwa 

 
 

 
 

 

Świeca zapłonowa 

 

Świeca zapłonowa zamontowana jest w głowicy palnika 

 

 Głowica palnika 

 

 A – zespół głowicy 

 B – rurka wlotowa 

 powietrza 

 C – rurka wlotowa 

 oleju 

 D – płyta płomienia 

 E – przewód 

 wysokiego napięcia 

 F – świeca 

 zapłonowa 

 

 
 
 

Aby wymontować świecę zapłonową należy: 

- zdjąć górną osłonę nagrzewnicy 

- wyjąć wentylator  

- zdjąć kabel wysokiego napięcia ze świecy zapłonowej 

- wykręcić świecę zapłonową z głowicy palnika, używając stosownego klucza 

- wyczyść elektrody świecy zapłonowej i ustawić je ponownie w odpowiedniej odległości lub 

wymienić na nową 

- zamontować świecę zapłonową w głowicy palnika. 

- umocować odpięte przewody do świecy zapłonowej. 
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- zamocować wentylator  

- zamocować osłonę wentylatora i pokrywę górną 
 

Właściwy odstęp pomiędzy 
elektrodami powinien mieścid się w 
przedziale 1,9 ÷ 2,2 [mm] 
 
 

 

 

Czyszczenie dyszy  
 

A - dysza oleju  
B - rdzeo dyszy 
C - pierścieo uszczelniający 
D - płyta płomienia 
E - przyłącze wlotu powietrza 
F - przyłącze wlotu oleju oraz 
elektrozawór – elektrozawór 
występuje tylko w modelu D50. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Zdejmij pokrywę górną  

2.Wyjmij wentylator  

3.Wyjmij wąż paliwa i wąż powietrza z głowicy palnika 

4.Wyjmij przyłącze świecy ze świecy zapłonowej 

5.Odkręć świecę zapłonową z głowicy palnika 

6.Wykręć śruby przy pomocy odpowiedniego klucza zdejmij głowicę palnika z komory 

 spalania 

7.Umieść głowicę palnika w imadle i lekko dociśnij. 

8.Ostrożnie odłącz dyszę od głowicy palnika, używając klucza nasadowego 

9.Przedmuchaj sprężonym powietrzem powierzchnię czołową dyszy. Usunie to wszelkie 

 zanieczyszczenia znajdujące się w obszarze dyszy 

10.Sprawdź, czy uszczelka dyszy nie została uszkodzona 

11.Umieść dyszę palnika w głowicy palnika i mocno dociśnij  

12.Dokonaj montażu w odwrotnej kolejności 

 

 

Pompa powietrza 

W przypadku zacinania się pompy powietrza bądź spadku ciśnienia, należy dokonać jej 

demontażu, wyczyścić i wyregulować.  

Budowę pompy powietrza przedstawia poniższy rysunek: 
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A - łopatka pompy 
B - płyta pompy  
C - filtr wlotu powietrza 
D - osłona filtra 
E - osłona wlotu powietrza 
F - filtr wylotu powietrza 
G - wirnik pompy 
H - łącznik 
 

Aby dokonać demontażu pompy należy:  

1. Zdjąć pokrywę górną nagrzewacza 

2. Odkręcić śruby w nakładce na końcu filtra  

3. Zdjąć nakładkę na końcu filtra i filtry 

powietrzne 

4. Wykręć śruby na płycie pompy 

5. Zdejmij płytę pompy 

6. Zdejmij wirnik, łącznik i łopatki. 

7. Sprawdź, czy nie ma osadów w pompie. Jeśli 

są wydmuchaj je sprężonym powietrzem. 

8. Zamontuj łącznik i wirnik. 

9. Sprawdź odstęp na wirniku. Jeśli trzeba, wyreguluj. 

Prawidłowy odstęp wynosi 0,06 ÷ 0,08 [mm] 

Należy obrócić wirnik o pełny obrót, aby upewnić się, że 

odległość wynosi 0,06 ÷ 0,08 [mm] w najwęższym miejscu 

10. Zamontuj wszystko w odwrotnej kolejności.  

11. Jeśli wirnik wciąż się zacina, na płaskiej powierzchni umieść kawałek drobnoziarnistego 

papieru ściernego (ziarnistość 600) i bardzo delikatnie przeszlifuj wirnik 

12. Dokonaj ponownego montażu 
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Ustawianie prawidłowego odstępu wirnika pompy powietrza 
 
 

 
 
 
 
A - korpus pompy 
B - luka 0,06 ~ 0,08 [mm] 
C - wirnik pompy 
D - śruby regulacyjne 
E - łopatka pompy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  
 

Zanim zdecydujesz się wysłać urządzenie do serwisu przeglądnij poniższe punkty. Objawy te 

nie świadczą o awarii i są normalne. 

 
Problem Powód 

Odór, dym, iskry powstające przy pierwszym użyciu. 

Jest to normalne, ponieważ w środku nagrzewnicy 

może być kurz i zanieczyszczenia fabryczne. 

Należy odczekać pewien czas – ulegną one 

wypaleniu. 

Dziwne dźwięki podczas uruchamiania i wyłączania. 
Metalowe elementy w trakcie nagrzewania się i 

stygnięcia rozciągają się i kurczą. Może to 
generować tego typu dźwięki.  

Ogień pojawia się na wylocie z nagrzewnicy.  
Wylatują iskry. 

Po ostatnim użyciu pozostała pewna ilość oleju w 
komorze spalania, więc powietrze i paliwo nie są 

odpowiednio mieszane, spalanie nie jest ciągłe. 
Powodem wylatywania iskier jest powstawanie 

sadzy. 
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Przewodnik rozwiązywania problemów - przyczyny i rozwiązania 

 

PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Ogrzewacz włącza się, ale 
po krótkim czasie kontrola 
zerwania płomienia wyłącza 
ogrzewacz. 
 

1. Złe ciśnienie w pompie 
2. Zanieczyszczony filtr wylotu powietrza, 

filtr wlotu powietrza lub filtr włókninowy 
3. Zanieczyszczony filtr paliwa 
4. Zanieczyszczenia w dyszy palnika 
5. Wadliwa kontrola zerwania płomienia 

 

1. Wyreguluj 

2. Wyczyśd lub wymieo 

 
3. Wyczyśd 
4. Wyczyśd 
5. Wymienid kontrolę zerwania 
płomienia 

 
Ogrzewacz nie zapala, ale 
silnik pracuje przez krótką 
chwilę. 

1. Złe ciśnienie w pompie 
2. Osad węgla na świecy zapłonowej lub 

niewłaściwa odległośd między 
elektrodami 

3. Zanieczyszczony filtr paliwa 
4. Zanieczyszczenia w dyszy palnika 
5. Woda w zbiorniku paliwa 

 

6. Nie uziemiony zapłonnik elektroniczny 

7. Uszkodzony zapłonnik elektroniczny 
 

1. Wyreguluj 
2. Wyczyśd lub ustaw właściwy 
odstęp. 

3. Wyczyśd 
4. Wyczyśd 
5. Opróżnij i wypłucz zbiornik paliwa 

czystym olejem napędowym.  
OSTRZEŻENIE: Wysokie napięcie! 

6. Upewnid się, czy zapłonnik jest 
dobrze przymocowany. 

7. Wymieo zapłonnik elektroniczny. 

 
Silnik nie startuje po 
podłączeniu ogrzewacza do 
prądu, wentylator obraca się 
powoli lub nie obraca się 
wcale. 
 

1. Kontrola zerwania płomienia nie 
skasowana 

2. Zacięcie się wirnika pompy 
 

 

1. Wyłącz nagrzewacz i rozpocznij 
procedurę rozruchową od początku 

2. Wyczyśd, wyreguluj 
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8. SZCZEGÓŁOWY SCHEMAT BUDOWY 
 

 Model: D20; D30 
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numer nazwa ilośd numer nazwa ilośd 

1 Osłona górna 1 21 Mocowanie przewodu 1 

2 Pompa powietrza z 
silnikiem 1 kpl 22 Włącznik zasilania  1 

2-1 Silnik elektryczny 1 23 Przycisk startu 1 

2-2  Obudowa pompy 1 24 Panel sterowania 1 

2-3 Wirnik pompy 1 25 Termostat  1 

2-4 Łopatki pompy 4 26 Korek wlewu paliwa 1 

2-5 Przyłącze oleju 1 27 Podstawa 1 

2-6 Korpus pompy 1 28 Kondensator 1 

2-7 Filtr wylotowy powietrza 1 29 Transformator  1 

2-8 Osłona pompy 1 30 Przewód wysokiego 
napięcia 1 

2-9 Kulka stalowa 1 31 Śruba     8 

2-10 Wtyk pomiarowy 1 32 Wtyk fotokomórki  1 

2-11 Sprężyna  1 33 Wtyk wlotowy oleju 1 

2-12 Śruba regulacji ciśnienia 
pompy 1 34 Wtyk wlotowy powietrza 1 

2-13 Osłona śruby regulacyjnej 1 35 Mocowanie fotokomórki 1 

2-14 Filtr wlotowy powietrza 1 36 Fotokomórka  1 

2-15 Łącznik  1 37 Zespół palnika 1 kpl 

3 Osłona  1 37-1 Dysza oleju 1 

4 Podkładka silnika 1 37-2 Podkładka 2 

5 ￠10 pierścieo ochronny 2 37-3 Płyta płomienia stałego 1 

6 Wodoodporna wtyczka 
wysokiego napięcia 2 37-4 Podkładka 1 

7 ￠12 pierścieo ochronny 4 37-5 Świeca zaplonowa 1 

8 Osłona dolna 1 37-6 Króciec wlotu oleju 1 

9 Wtyk wyjściowy oleju  1 37-7 Króciec wlotu powietrza 1 

10 Plastikowa rurka 
wlotowa oleju 1 37-8 Uszczelka 1 

11 Uziemienie  1 37-9 Sprężyna  1 

12 kontroler 1 38 Wentylator  1 kpl 

13 Osłona boczna 1 39 Komora spalania 1 kpl 

14 Wspornik  2 40 Mocowanie termostatu 1 

15 sworzeo 4    

16 Zbiornik paliwa 1    

17 Pierścieo uszczelniający 1    

18 Śruba spustowa 1    

19 Uszczelka  2    

20 Kabel sieciowy 1 kpl    
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Model: D50 
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numer nazwa ilość numer nazwa ilość 

1 Osłona górna 1 21 Mocowanie przewodu 1 

2 
Pompa powietrza z 

silnikiem 
1 kpl 22 Włącznik zasilania  1 

2-1 Silnik elektryczny 1 23 Przycisk startu 1 

2-2  Obudowa pompy 1 24 Panel sterowania 1 

2-3 Wirnik pompy 1 25 Termostat  1 

2-4 Łopatki pompy 4 26 Korek wlewu paliwa 1 

2-5 Przyłącze oleju 1 27 Podstawa 1 

2-6 Korpus pompy 1 28 Kondensator 1 

2-7 Filtr wylotowy powietrza 1 29 Transformator  1 

2-8 Osłona pompy 1 30 
Przewód wysokiego 

napięcia 
1 

2-9 Kulka stalowa 1 31 Śruba     8 

2-10 Wtyk pomiarowy 1 32 Wtyk fotokomórki  1 

2-11 Sprężyna  1 33 Wtyk wlotowy oleju 1 

2-12 
Śruba regulacji ciśnienia 

pompy 
1 34 Wtyk wlotowy powietrza 1 

2-13 Osłona śruby regulacyjnej 1 35 Mocowanie fotokomórki 1 

2-14 Filtr wlotowy powietrza 1 36 Fotokomórka  1 

2-15 Łącznik  1 37 Zespół palnika 1 kpl 

3 Osłona  1 37-1 Dysza oleju 1 

4 Podkładka silnika 1 37-2 Podkładka 2 

5 ￠10 pierścień ochronny 2 37-3 Płyta płomienia stałego 1 

6 
Wodoodporna wtyczka 

wysokiego napięcia 
2 37-4 Podkładka 1 

7 ￠12 pierścień ochronny 4 37-5 Świeca zapłonowa 1 

8 Osłona dolna 1 37-6 Elektrozawór  1 

9 Wtyk wyjściowy oleju  1 37-7 Króciec wlotu powietrza 1 

10 
Plastikowa rurka wlotowa 

oleju 
1 37-8 Uszczelka 1 

11 Uziemienie  1 37-9 Sprężyna  1 

12 kontroler 1 38 Wentylator  1 kpl 

13 Osłona boczna 1 39 Komora spalania 1 kpl 

14 Wspornik  2 40 Mocowanie termostatu 1 

15 sworzeń 4    

16 Zbiornik paliwa 1    

17 Pierścień uszczelniający 1    

18 Śruba spustowa 1    

19 Uszczelka  2    

20 Kabel sieciowy 1 kpl    

 


