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1 Wprowadzenie
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla monterów 
odpowiedzialnych za instalację gazową, elektryczną i 
mechaniczną.

Niniejszy dokument mówi, jak korzystać z nagrzewnicy 
i troszczyć się o jej stan. Przestrzeganie instrukcji 
zawartych w niniejszym dokumencie ma kluczowe 
znaczenie dla bezpieczeństwa działania nagrzewnicy.

Przeczytanie niniejszego dokumentu jest konieczne 
przed przystąpieniem do procedury montażu. Niniejszy 
dokument należy przechowywać w pobliżu nagrzewnicy, 
aby w razie potrzeby można było z niego skorzystać.

1.1 Symbole stosowane w tej 
instrukcji

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!  Oznacza niebezpieczną 
sytuację, która prowadzi do śmierci lub poważnych 
obrażeń ciała.

 OSTRZEŻENIE!  Oznacza potencjalnie niebezpieczną 
sytuację, która może prowadzić do poważnych obrażeń 
ciała lub zniszczenia mienia.

 OSTROŻNIE!  Oznacza potencjalnie niebezpieczną 
sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub 
uszkodzenia mienia.

 UWAGA  Oznacza ważną informację, która nie jest 
bezpośrednio związana z bezpieczeństwem.

1.2 Gwarancja

 UWAGA  Korzystanie z tej nagrzewnicy, jej montowanie 
lub wykonywanie jej przeglądów w inny sposób niż opisany 
w niniejszym dokumencie może powodować szkody, które 
nie są objęte gwarancją.

 UWAGA  Nieprzestrzeganie podanych w niniejszym 
dokumencie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do 
uszkodzenia nagrzewnicy lub instalacji oraz unieważnienia 
gwarancji.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są stronie www.
winterwarm.pl
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2 Zasady bezpieczeństwa
Podane w niniejszym rozdziale zasady bezpieczeństwa 
muszą być przestrzegane podczas montażu nagrzewnicy, 
korzystania z niej lub wykonywania jej przeglądów:

2.1 Montaż

 OSTROŻNIE!  Do montażu i wykonywania przeglądów 
tej nagrzewnicy uprawniony jest wyłącznie upoważniony, 
wykwalifikowany i kompetentny monter, który musi 
posługiwać się skalibrowanymi urządzeniami.

 UWAGA  Montaż i przeglądy tej nagrzewnicy muszą 
być wykonywane zgodnie z niniejszym dokumentem, 
krajowymi i miejscowymi regulacjami budowlanymi oraz 
regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.1.1 Ochrona przed pyłem

 OSTROŻNIE!  Nagrzewnicy nie należy używać w bardzo 
zapylonym środowisku. Akumulacja pyłu mogłaby 
spowodować wadliwe działanie nagrzewnicy. To samo 
dotyczy termostatu pokojowego.

 OSTROŻNIE!  Na czas rozsypywania trocin na podłodze 
nagrzewnicę należy osłonić. Zapobiegnie to akumulacji 
dużej ilości pyłu na nagrzewnicy.

 OSTROŻNIE!  Nagrzewnica może być używana 
w zapylonym środowisku (np. w hali do hodowli drobiu), 
jeśli jest częściej poddawana czyszczeniu i przeglądom.

2.1.2 Temperatura

 OSTROŻNIE!  Nagrzewnicy nie wolno montować 
w miejscach, gdzie temperatura może wzrosnąć powyżej 
35°C. Wyższe temperatury mogłyby przyspieszyć 
degradację wewnętrznych elementów.

2.2 Użytkowanie

 OSTROŻNIE!  Podczas wykonywania przeglądów 
otoczenie nagrzewnicy musi być suche.

 OSTROŻNIE!  Drzwiczki i klapy rewizyjne nagrzewnicy 
muszą być zawsze zamknięte z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
ich otwarcie wymagane jest w celu przeprowadzenia 
regulacji i kontroli.

2.3 Przeglądy i czyszczenie

Nagrzewnica musi być często poddawana czyszczeniu 
i przeglądom, aby działała poprawnie i bezpiecznie. 
Niewykonywanie tych czynności dostatecznie często 
może spowodować uszkodzenie nagrzewnicy, szkody 
w otoczeniu oraz unieważnienie gwarancji.

2.3.1 Ochrona przed działaniem wody (stopień IP)

 OSTRZEŻENIE!  Elementów elektrycznych nie wolno nigdy 
czyścić wodą.

Ta nagrzewnica nie jest wodoszczelna i jej stopień ochrony 
wynosi IP00B.

 OSTRZEŻENIE!  Nie wystawiać nagrzewnicy na działanie 
deszczu ani rozpylanej lub kapiącej wody.

2.4 Dzieci i szczególnie narażeni 
użytkownicy

 OSTRZEŻENIE!  Ta nagrzewnica może być użytkowana 
przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej 
sprawności fizycznej, sensorycznej bądź umysłowej 
lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i 
wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub 
zostały pouczone w zakresie użytkowania urządzenia w 
bezpieczny sposób i rozumieją związane z nim zagrożenia.

 OSTRZEŻENIE!  Nie zezwalać dzieciom na zabawę 
nagrzewnicą.

 OSTRZEŻENIE!  Dzieci nie mogą wykonywać prac 
związanych z czyszczeniem i konserwacją nagrzewnicy bez 
nadzoru osób dorosłych.
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3 Dane techniczne

3.1 Parametry robocze
Typ EH

Parametr Jednostka EH10 EH15 EH25 EH30 EH40

Moc cieplna (maks.) kW 9,9 15,0 24,9 29,7 39,6

Moc cieplna (min.) kW 3,3 7,5 9,9 9,9 19,8

Moc znamionowa kW 10,1 15,2 25,1 29,9 39,8

Natężenie prądu na fazę (maks.) A 15,5 22,9 37,2 44,2 59,0

Wydajność przepływu powietrza (maks.) m3/h 3100 3100 3000 3000 4400

Zasięg poziomy (maks.) m 23 23 22 22 28

Przyłącze elektryczne (50 Hz) V 400 V (3F + N) 400 V (3F + N) 400 V (3F + N) 400 V (3F + N) 400 V (3F + N)

Poziom głośności (w odległości 5 m) dBA 55 - 58 55 - 58 55 - 58 55 - 58 57 - 60

Masa kg 25 26 28 30 34

3.2 Wymiary

Wymiary tej nagrzewnicy można odczytać z rysunku 1.

 

 

Rysunek 1 - Wymiary EH

Model(e) EH10 - EH30 EH40

A 570 650

B 490 490

C 390 530

D 125 125

E 420 490

F 380 490

G 140 100

H 280 380

I 230 325

J 195 245

K 420 420
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4 Montaż

4.1 Przygotowanie

Przed przystąpieniem do montażu należy na podstawie 
tabliczki znamionowej sprawdzić, czy:

• nagrzewnica jest zgodna z zamówieniem;
• nagrzewnica nadaje się do pracy z lokalnymi 

instalacjami (rodzaj gazu, ciśnienie, zasilanie 
elektryczne itp.).

Przed opuszczeniem fabryki nagrzewnica przeszła badanie 
bezpieczeństwa i została odpowiednio wyregulowana. 
Jej konfiguracja została przystosowana do rodzaju gazu 
podanego na tabliczce znamionowej. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących zdatności tych ustawień w danej 
sytuacji należy zwrócić się do dostawcy.

4.1.1 Normy

 UWAGA  Montaż musi być wykonany zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi normami lokalnymi i 
krajowymi.

UWAGA Nagrzewnica musi być zamontowana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpiecznego 
użytkowania urządzeń i instalacji gazowych, przepisami 
dotyczącymi wykonywania instalacji elektrycznych oraz 
innymi lokalnymi przepisami, jeśli mają zastosowanie.

4.2 Wybór miejsca montażu 
nagrzewnicy

Zasady wyboru miejsca montażu nagrzewnicy są 
następujące:

 OSTRZEŻENIE!  W pobliżu miejsca montażu nagrzewnicy 
nie mogą znajdować się materiały łatwopalne.

• Zachować dostateczną odległość między 
nagrzewnicą a ewentualnymi przeszkodami. 
Zapewnia to bezpieczeństwo, a także służy 
wygodzie dojścia podczas obsługi i przeglądów 
(rysunek 2).

• W odległości co najmniej 5 m przed nagrzewnicą 
nie mogą znajdować się żadne przeszkody 
utrudniające przepływ powietrza do i z 
nagrzewnicy. Należy także dopilnować, aby wlot 
powietrza nie był niczym zasłonięty.

• Przed drzwiczkami nagrzewnicy musi być 
pozostawione na tyle dużo wolnej przestrzeni, aby 
można je było otwierać.

• Nagrzewnica musi być powieszona na ścianie, 
która jest w stanie unieść takie obciążenie.

Rysunek 2 – minimalna ilość wolnego miejsca wokół 
nagrzewnicy

4.2.1 Wieszanie

Istnieją dwa typy konsol ściennych przeznaczone do 
różnych modeli nagrzewnicy:

Model(e) Konsola ścienna Nr art.

EH10 - EH40 Konsola ścienna GA8610

EH10 - EH40 Konsola projektowa GA8630

Rysunek 3 – konsola ścienna
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Rys. 4– konsola projektowa

Rys. 5 – konsola projektowa (min. 45o)

Model(e) A B C D

EH10 - EH30 795 380 280 745

EH40 845 490 380 795

Nagrzewnica wyposażona jest w otwory gwintowane 
służące do jej zawieszenia (patrz §10).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rysunek 6 - Zestaw zawieszenia pionowego

• Nagrzewnicę należy zawiesić za pomocą 
elementów montażowych przeznaczonych do 
danego modelu. Zestaw elementów montażowych 
do zawieszania nie jest dostarczany wraz 
z nagrzewnicą. Należy zwrócić się do dostawcy.

4.3 Przyłącze elektryczne

Instalacja elektryczna musi spełniać wymogi lokalne 
i krajowe oraz norm IEC.

4.3.1 Zasilanie elektryczne

Nagrzewnica wymaga zasilania 230 V AC z uziemieniem. 
Zasilanie 400 V AC + przewód neutralny jest opcjonalne. 
Układ sterowania wymaga dwuprzewodowej magistrali 
komunikacyjnej niskiego napięcia.

Rysunek 7 – zaciski przyłączeniowe nagrzewnicy
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4.3.2 Bezpiecznik

Jeden bezpiecznik znajduje się na płycie sterowania 
nagrzewnicy (patrz schemat oprzewodowania 
elektrycznego w §11).

• Na wymianę musi być zawsze użyty bezpiecznik 
tego samego typu (5AT).

4.4 Termostat pomieszczeniowy

Nagrzewnica może być sterowana tylko za pomocą 
jednego z następujących termostatów pokojowych:

• MTS: Modulujący termostat cyfrowy.
• MTC: Modulujący cyfrowy termostat zegarowy 

z optymalizatorem.
• Moduł interfejsów: moduł interfejsów 

zaprojektowany specjalnie z myślą o systemach 
BMS. Więcej informacji na ten temat można 
uzyskać od dostawcy.

• Termostat WŁ./WYŁ.: prosty termostat realizujący 
tylko funkcje włączania i wyłączania.

4.4.1 Wymagania montażowe

Miejsce montażu termostatu musi spełniać następujące 
warunki, aby nagrzewnica funkcjonowała poprawnie:

• Musi być zapewniona swobodna cyrkulacja 
powietrza wokół termostatu.

• Promienie słoneczne nie mogą padać bezpośrednio 
na termostat.

• Termostat nie może być umieszczony na zimnej 
ścianie.

• Termostat musi być umieszczony na ścianie 
wewnętrznej poza zasięgiem przeciągów.

• Termostat nie może być umieszczony w zasięgu 
nagrzewnicy.

• Termostat nie może być umieszczony w pobliżu 
anten wewnętrznych sieci komunikacyjnych. 
Emitują one promieniowanie, które mogłoby 
zaburzać działanie termostatu. Zachować 
kilkumetrowy dystans.

We wszystkich przypadkach komunikacja 
między nagrzewnicą a termostatem opiera się na 
dwuprzewodowym połączeniu niskiego napięcia. (Schemat 
oprzewodowania elektrycznego zawiera §11). Aby 
zapobiec wadliwemu działaniu instalacji oraz uszkodzeniu 
termostatu i nagrzewnicy, należy postępować zgodnie 
z następującymi zaleceniami:

• Użyć kabla o następujących właściwościach:
 – Kabel sygnałowy.
 – Skrętka ekranowana.
 – Minimalne wymiary: 1 x 2 x Ø0,8 mm2.

 – Maksymalna długość: 200 m.

 OSTROŻNIE!  Kabel termostatu musi być odseparowany 
od kabli sieciowych.

 OSTROŻNIE!  Ekran uziemienia kabla musi być 
podłączony do zacisków uziemienia we wnętrzu 
nagrzewnicy. Drugi koniec ekranu uziemienia musi 
pozostać niepodłączony.

 UWAGA  Użycie kabla o grubości mniejszej niż 0,8 mm 
spowoduje pogorszenie jakości sygnału.

 UWAGA  Użycie innego kabla niż skrętka ekranowana 
może spowodować zaburzenia komunikacji z powodu 
ewentualnych zakłóceń elektromagnetycznych.

4.4.2 Montaż modulującego termostatu pokojowego

Procedura podłączania nagrzewnicy do termostatu MTS 
lub MTC jest następująca:

1. Podłącz dwa przewody sterujące do zacisków 4 i 5 
(patrz rysunek 8 lub schemat elektryczny w §11).

2. Ustawić przełączniki S1 i J14 układu sterowania 
w następujący sposób (rysunek 9 i 10):

a. Przełącznik S1 w pozycji 1.
b. Przełącznik J14 w pozycji 1.

 UWAGA  Pozycje przełączników można zmieniać tylko 
wtedy, gdy nagrzewnica jest wyłączona. W przeciwnym 
razie zmiana ustawień nie zostanie dokonana.

 

Rysunek 8 – przyłącze termostatu modulującego

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 0

S1 J14

Rysunek 9 – pozycje przełączników S1 i J14

Rysunek 10 – położenie przełączników S1 i J14
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4.4.3 Montaż wielu nagrzewnic w jednym układzie 
sterowania

Jeden termostat pomieszczeniowy MTC lub MTS albo 
moduł interfejsów może sterować maksymalnie 8 
nagrzewnicami. Procedura podłączania nagrzewnic jest 
następująca (rysunek 11):

 UWAGA Ta funkcja nie występuje w termostacie WŁ./WYŁ.

1. Podłączyć dwa przewody termostatu do zacisków 4 
i 5 pierwszej nagrzewnicy.

2. Połączyć pierwszą nagrzewnicę z drugą nagrzewnicą.
3. Zrobić to samo z każdą następną nagrzewnicą.

 

PE L 54N 54 54 54

22°C

LN

PE LN

LN

PE LN

LN

PE LN

LN

1 2 3 ...8

22°C

LNe
ut

al

4 5

LNe
ut

al

4 5

LNe
ut

al

4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 0

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 0

S1 J14

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 0

1
2
3

Rysunek 11 – podłączanie nagrzewnic do modulującego 
termostatu pomieszczeniowy.

Każda nagrzewnica musi mieć przypisany inny numer 
rozpoznawany przez termostat pomieszczeniowy. Numer 
ten można ustawić za pomocą przełącznika J14 układu 
sterowania poszczególnych nagrzewnic:

1. Ustawić przełączniki S1 i J14 układu sterowania 
w następujący sposób (rysunek 12):

a. Ustawić przełącznik S1 pierwszej nagrzewnicy 
w pozycji 1.

b. Ustawić przełącznik S1 innych nagrzewnic w 
pozycji 0.

c. Ustawić przełącznik J14 pierwszej nagrze-
wnicy w pozycji 1.

d. Ustawić przełącznik J14 drugiej nagrzewnicy 
w pozycji 2 itd.

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 0

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
1 0

S1 J14

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
1 0

Rysunek 12 – pozycje przełączników S1 i J14 
pierwszych trzech nagrzewnic w systemie

 UWAGA  Jeśli ustawienie przełącznika J14 będzie takie 
samo w dwóch nagrzewnicach, system nie będzie działał.

 UWAGA  Pozycje przełączników można zmieniać tylko 
wtedy, gdy nagrzewnica jest wyłączona. W przeciwnym 
razie zmiana ustawień nie zostanie dokonana.

4.4.4 Montaż termostatu WŁ./WYŁ.

Procedura podłączania nagrzewnicy do termostatu WŁ./
WYŁ. jest następująca:

• Podłączyć dwa przewody termostatu do zacisków 6 
i 7 (patrz rysunek 13 lub schemat oprzewodowania 
elektrycznego w §11). Jest to złącze 24 V sygnału 
termostatu.

Rysunek 13 – przyłącze termostatu WŁ./WYŁ.

 UWAGA  Nigdy nie podłączać tych przewodów do 
zacisków 6 i 7 innych nagrzewnic.

 UWAGA  Każda nagrzewnica musi mieć oddzielne 
przekaźniki.

 UWAGA  Nie podłączać zewnętrznego źródła 
zasilania do tych zacisków. Te zaciski wymagają styku 
beznapięciowego.
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5 Obsługa nagrzewnicy

5.1 Minimalny czas spalania

Nagrzewnica zawsze pracuje przez co najmniej 4 minuty, 
nawet jeśli zapotrzebowanie na ciepło ustąpi wcześniej. 
Ma to zapobiegać zbyt częstemu włączaniu i wyłączaniu 
oraz akumulacji kondensatu w systemie kominowym.

5.2 Regulacja delta-T

Nagrzewnica może pełnić funkcję wentylatora 
destratyfikacyjnego. W tym trybie, zwanym regulacją 
delta-T, działa pod kontrolą termostatu pokojowego 
korzystającego z sygnału czujnika pomiarowego 
umieszczonego na nagrzewnicy.

Gdy różnica temperatur między czujnikiem na nagrzewnicy 
(czujnikiem NTC delta-T) i czujnikiem w termostacie jest 
większa niż 8oC (standardowe ustawienie fabryczne), 
uaktywniany jest wentylator systemu. Ta procedura 
zapewnia równomierny rozkład temperatur w całym 
budynku, czyli działa jako w pełni automatyczny wentylator 
destratyfikacyjny.

5.2.1 Wyłączanie regulacji delta-T

Jeśli regulacja delta-T nie jest potrzebna (np. wywołuje 
dyskomfort), można ją wyłączyć. Stosowna opcja znajduje 
się w menu Settings (Ustawienia) termostatu pokojowego. 
Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi specjalnego 
termostatu pokojowego.

 UWAGA  Regulacja delta-T wyłączona zostanie 
automatycznie po odłączeniu czujnika delta-T (zacisk 
czujnika J6).

5.3 Wentylacja letnia

W okresie letnim wentylator może pozostawać włączony. 
Stosowna procedura opisana jest w instrukcji obsługi 
specjalnego termostatu pokojowego.

5.4 Zabezpieczenie przed 
przegrzaniem

Zarówno wymiennik ciepła, jak i system kominowy 
nagrzewnicy chronione są przed nadmiernymi 
temperaturami.

5.4.1 Wymiennik ciepła

W pobliżu wymiennika ciepła (lub na nim) umieszczony 
jest czujnik NTC. Czujnik ten monitoruje temperaturę 
wymiennika ciepła.

Jeśli nastąpi nadmierne nagrzanie wymiennika ciepła, 
ten czujnik spowoduje zatrzymanie procesu nagrzewania. 
Zależnie od temperatury nagrzewnica wykonuje 
następujące działania:

• Krok 1. Zmniejszenie mocy (o ile to możliwe).
• Krok 2. Wyłączenie palnika, a następnie 

automatyczne wznowienie jego pracy, gdy 
temperatura spadnie (komunikat: E05 / E36).

• Krok 3. Wyłączenie palnika, a następnie blokada. 
Nagrzewnica musi zostać zresetowana ręcznie. 
(komunikat L15).

UWAGA Ręczne resetowanie można wykonać z poziomu 
płytki elektronicznej lub zdalnie za pomocą specjalnego 
termostatu pomieszczeniowy.
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6 Odbiór nagrzewnicy

6.1 Regulacja ustawień

Bezpieczeństwo i działanie każdej nagrzewnicy 
kontrolowane są dokładnie przed jej zapakowaniem. 
Regulowana jest ona ponadto pod kątem optymalnej 
sprawności spalania.

Po zamontowaniu nagrzewnica generalnie nie wymaga 
regulowania. Należy tylko przeprowadzić kontrolę działania 
i pobrać próbkę spalin, aby zachować jej wyniki do 
porównania w przyszłości.

6.2 Odbiór nagrzewnicy

Nagrzewnica zamontowana zgodnie z niniejszą instrukcją 
może zostać odebrana. Procedura ta jest następująca:

2. Włączyć zasilanie elektryczne za pomocą 
wyłącznika serwisowego.

Następnie można obserwować pierwsze uruchomienie 
i zaznajomić się z funkcjonowaniem nagrzewnicy.

1. Użytkownicy muszą zostać poinstruow-
ani o warunkach bezpiecznego korzystania 
z nagrzewnicy:

 – Lokalizacja wyłącznika serwisowego
2. Użytkownicy muszą zostać poinstruowani o sposo-

bie obsługi nagrzewnicy:
 – Wskazanie blokady
 – Reset

3. Użytkownicy muszą zostać poinstruowani 
o niezbędnych przeglądach.

4. Należy pozostawić niniejszy podręcznik 
użytkownikom.

6.2.1 Użycie po raz pierwszy – termostat

Procedura odbioru nagrzewnicy z poziomu termostatu 
pomieszczeniowy jest następująca:

• Wybrać w termostacie najwyższe ustawienie. 
Sekwencja uruchamiania jest zawsze taka sama.

Palnik nagrzewnicy włączony zostanie na minimalny czas 
spalania (więcej informacji zawiera §5,1).
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7 Rozwiązywanie problemów
W przypadku wadliwego działania nagrzewnicy należy 
najpierw sprawdzić, czy problem nie jest wywołany 
zewnętrznymi okolicznościami (np. brak zasilania 
elektrycznego). Jeśli problem nie jest wywołany 
zewnętrznymi okolicznościami, należy spróbować 
go usunąć na podstawie tabel i instrukcji zawartych 
w niniejszym rozdziale.

 UWAGA  Należy uwzględnić wbudowane czasy 
oczekiwania nagrzewnicy, stan diod LED i wyświetlane 
kody. Nie reagować zbyt szybko.

7.1 Przejściowe blokady

W poniższej tabeli opisane są przejściowe blokady, które 
mogą wystąpić. Mogą one zostać zresetowane tylko 
ręcznie.

 UWAGA:  przycisk resetowania znajduje się pod diodą 
LED na płycie sterowania. Dioda LED świeci się na zielono 
podczas normalnej pracy oraz w trybie czuwania lub na 
czerwono w przypadku błędu.

Wyświetlacz Typ błędu Opis Nr 
przypadku

L-0 Błąd wewnętrzny Błąd wewnętrzny 13

L-2 i 3 Błąd wewnętrzny Błąd wewnętrzny 13

L-4 Błąd E Błąd E przez ponad 24 
godziny

12

L-8 do 12 Błąd wewnętrzny Błąd wewnętrzny 13

L-15 Przegrzanie Temperatura czujnika 
wymiennika ciepła jest 
zbyt wysoka

3

L-17 do 19 Błąd wewnętrzny Błąd wewnętrzny 13

L-25 Błąd czujnika Usterka czujnika 
wymiennika ciepła

4

L-27 do 31 Błąd wewnętrzny Błąd wewnętrzny 13

L-32 Błąd czujnika Usterka czujnika 
wymiennika ciepła

4

L-33 do 38 Błąd wewnętrzny Błąd wewnętrzny 13

L-43 Przegrzanie Temperatura czujnika 
wymiennika ciepła zbyt 
często jest za wysoka

3

7.2 Błędy tymczasowe

W poniższej tabeli opisane są błędy tymczasowe, które 
mogą wystąpić. Przestają one występować po usunięciu 
przyczyny.

Wyświetlacz Typ błędu Opis Nr 
przypadku

E-00 do 04 Błąd wewnętrzny Błąd wewnętrzny 13

E-05 Przegrzanie Temperatura czujnika 
wymiennika ciepła jest 
zbyt wysoka

3

E-06 do 13 Błąd wewnętrzny Błąd wewnętrzny 13

E-14 Błąd płomienia Wykryto płomień 
w momencie, w którym 
nie powinno go być

16

E-15 do 20 Błąd wewnętrzny Błąd wewnętrzny 13

E-21 i 22 Błąd czujnika 
wymiennika 
ciepła

Nie wykryto czujnika 
wymiennika ciepła

4

E-27 i 28 Błąd czujnika 
wymiennika 
ciepła

Zwarcie czujnika 
wymiennika ciepła

4

E-34 Błąd przycisku 
resetowania

Funkcja resetowania 
użyta zbyt wiele razy 
w krótkim okresie

9

E-36 Przegrzanie Temperatura czujnika 
wymiennika ciepła jest 
zbyt wysoka

3

E-38 i 39 Błąd czujnika 
wymiennika 
ciepła

Nie wykryto czujnika 
wymiennika ciepła

4

E-47 i 48 Błąd czujnika 
wymiennika 
ciepła

Zwarcie czujnika 
wymiennika ciepła

4

E-49 do 64 Błąd wewnętrzny Błąd wewnętrzny 13

E-65 Zbyt niskie 
napięcie

Napięcie zasilania jest 
zbyt niskie przez ponad 
1 minutę

E-66 Zbyt wysokie 
napięcie

Napięcie zasilania jest 
zbyt wysokie przez 
ponad 1 minutę

7.3 Ostrzeżenia

W poniższej tabeli opisane są ostrzeżenia tymczasowe, 
które mogą wystąpić. Nagrzewnica może nadal działać lub 
przestać działać, dopóki przyczyna nie zostanie usunięta.

Wyświetlacz Typ błędu Opis Nr 
przypadku

A-07 Przegrzanie Temperatura czujnika 
wymiennika ciepła jest 
prawie zbyt wysoka

3
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7.4 Instrukcje

Po ustaleniu problemu należy na podstawie numeru 
sprawy znaleźć możliwą przyczynę w tym podrozdziale.

Przypadek 3: Temperatura czujnika wymiennika ciepła lub 
czujnika kominowego jest zbyt wysoka.

• Sprawdzić, czy złącza J12 i J6 podłączone są 
poprawnie i czy zamknięte jest połączenie J12[1-4] 
(opcjonalne zabezpieczenie przed przegrzaniem).

• Sprawdzić, czy wentylator systemu dostarcza 
dostateczną ilość powietrza.

Przypadek 4: Nie wykryto czujnika wymiennika ciepła lub 
czujnika w kominie albo wystąpiło zwarcie.

• Czujnik wymiennika ciepła składa się z dwóch 
wewnętrznych czujników. Odczyty tych czynników 
mogą być zbyt rozbieżne:

 – Zmierzyć rezystancję każdego z czujników. 
Rezystancja powinna wynosić 20 KΩ w 
temperaturze 25 °C i 25 KΩ w temperaturze 
20 °C.

 – Jeśli zmierzone wartości są zbyt rozbieżne, 
wymienić czujnik.

Przypadek 9: Funkcja resetowania użyta zbyt wiele razy w 
krótkim okresie.

• Ten błąd zniknie po pewnym czasie lub gdy na 
chwilę wyłączone zostanie zasilanie.

Przypadek 12: Błąd E przez ponad 24 godziny.

• Wyłączyć nagrzewnicę, włączyć ją i odczytać kod 
błędu.

Przypadek 13: Błąd wewnętrzny.

• Odłączyć zasilanie elektryczne i włączyć je 
ponownie. Jeśli to nie poskutkuje:

 – Wymienić układ sterowania palnika.

Przypadek 16: Błąd przekaźnika bezpieczeństwa.

1. Odłączyć zasilanie elektryczne.
2. Sprawdzić, czy któryś z przekaźników nie zaciął się 

podczas przełączania. Jeśli tak:
 – Wymienić przekaźniki.

3. Doprowadzić z powrotem zasilanie elektryczne.
4. Sprawdzić, czy któryś z przekaźników nie załącza 

się od razu (za wcześnie). Jeśli tak:
 – Wymienić układ sterowania palnika.
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8 Przeglądy
 OSTROŻNIE!  Nagrzewnica musi być regularnie 
poddawana przeglądom serwisowym i czyszczeniu (raz 
na rok) przez wykwalifikowanego montera dysponującego 
dostateczną wiedzą na temat urządzenia.

 OSTROŻNIE!  Dostateczny przegląd ma szczególne 
znaczenie w takich sytuacjach, jak wysoka wilgotność, 
zapylenie, częste włączanie/wyłączanie itp.

8.1 Przygotowanie

Przed wykonaniem przeglądu nagrzewnicy, która jest już 
zamontowana, wykonać następujące czynności:

1. Wybrać w termostacie najniższe ustawienie.
2. Wyłączyć zasilanie elektryczne nagrzewnicy przy 

użyciu wyłącznika serwisowego.

 OSTROŻNIE!  Nagrzewnicy nie wolno czyścić wodą.

 OSTROŻNIE!  W trakcie serwisowania nagrzewnica musi 
być odseparowana od napięcia elektrycznego.

8.2 Podstawowy przegląd

Procedura podstawowego przeglądu nagrzewnicy jest 
następująca:

 OSTROŻNIE!  Elementy nagrzewnicy wolno czyścić tylko 
suchą szmatką, szczotką, sprężonym powietrzem lub 
odkurzaczem. Nigdy nie używać szczotki drucianej.

1. Sprawdzić elementy grzejne.
2. Wyczyścić osłonę wentylatora od zewnątrz 

nagrzewnicy. W razie potrzeby wyczyścić łopatki 
wentylatora.

3. Otworzyć panel dostępu.
4. Wyczyścić wnętrze nagrzewnicy. Skupić się na 

następujących elementach:
 – Korpus
 – Łopatki i silnik wentylatora
 – Elementy grzejne
 – Czujnik temperatury

5. Sprawdzić, czy przewody, nakrętki i śruby są pop-
rawnie przymocowane i dokręcone.

Niektóre kontrole mogą zostać wykonane tylko podczas 
pracy nagrzewnicy. Wykonaj następujące czynności:

1. Podłączyć nagrzewnicę do zasilania.
2. Włączyć nagrzewnicę.
3. Sprawdzić, czy nagrzewnica działa bez problemów. 

Jeśli występują problemy, patrz §7.
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9 Schemat okablowania elektrycznego
Pełny schemat oprzewodowania elektrycznego znajduje się na rysunku 14. Połączenia, które są najważniejsze w procesie 
montażu, pokazane są na rysunku 15.
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Rysunek 14 – schemat oprzewodowania elektrycznego EH

Rysunek 15 – główne przyłącza do montażu
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10 Widok rozstrzelony i części zamienne
Elementy nagrzewnicy przedstawione są w formie widoku rozstrzelonego na rysunku 16. Poszczególne części opisane są w 
tabeli wraz z podaniem poprawnego numeru artykułu części zamiennej.

1

3

2

4

5 6
8

7

Rysunek 16 – widok rozstrzelony EH

Nr Opis EH10 EH15 EH25 EH30 EH40

1 Wentylator systemu GX4201 GX4201 GX4201 GX4201 GX4204

2 Przekaźnik IE5201 IE5201 IE5201 IE5201 IE5202

3 Przekaźnik IE5201 IE5201 IE5202 IE5202 IE5202

4 Układ sterowania palnika GE5903 GE5903 GE5903 GE5903 GE5903

5 Element grzejny 2,5 kW - IE2510 IE2510 - -

6 Element grzejny 3,3 kW - - IE2512 IE2512 IE2512

7 Czujnik elementu grzejnego GY3932 GY3932 GY3932 GY3932 GY3932

8 Czujnik Delta-T GY3931 GY3931 GY3931 GY3931 GY3931
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11 Utylizacja i recykling
Symbol ten umieszczony na materiale, akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że produktu nie należy traktować 
jako odpadu domowego. Sprzęt należy oddać do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. W Unii Europejskiej i innych krajach europejskich istnieją odrębne systemy zbiórki 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dbając o prawidłową utylizację produktu, użytkownik pomaga zapobiegać 
potencjalnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego towarzyszącym niewłaściwemu 
postępowaniu z odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Dlatego nie należy usuwać 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z odpadami domowymi.

12 Deklaracja zgodności
Winterwarm Heating Solutions B.V.

Industrieweg 8

7102 DZ, Winterswijk

Holandia

Oświadcza, że nagrzewnice następujących typów:
• EH10, EH15, EH25, EH30 & EH40

Są zgodne z wymogami odnośnych dyrektyw UE, czyli:
• 2014/35/UE (niskonapięciowa) w sprawie bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń
• 2014/30/UE (EMC) w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń
• 2006/42/WE (maszynowa) w sprawie bezpieczeństwa maszyn

Produkty należy instalować i używać zgodnie z instrukcjami oraz odnośnymi regulacjami krajowymi i międzynarodowymi. 
Montaż musi być wykonany przez osobę upoważnioną, wykwalifikowaną i kompetentną.

Winterswijk, 15 grudnia 2020 r.

 

Ir. M. Fiselier

Dyrektor ds. badań i rozwoju
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