
EDX - promienniki rurowe jednostopniowe
Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji

 OSTRZEŻENIE

Gazowe promienniki niskotemperaturowe (rurowe) są urządzeniami nadciśnieniowymi. Wszystkie osoby
zaangażowane w instalację, uruchamianie lub konserwację tego systemu grzewczego powinny zapoznać
się z poniższą instrukcją.

Dla Twego bezpieczeństwa:

Jeśli poczujesz gaz :
• Nie próbuj uruchamiać żadnego urządzenia.     
• Nie dotykaj wyłączników elektrycznych.
• Nie używaj telefonu w tym obiekcie.       
• Otwórz okna i drzwi aby wywołać przewiew.              
• Z aparatu znajdującego się poza budynkiem zadzwoń do dostawcy gazu lub Pogotowia Gazowego (992).
• Postępuj zgodnie z instrukcjami dostawcy gazu lub Pogotowia Gazowego (992).
• Jeśli nie możesz dodzwonić się do dostawcy gazu lub Pogotowia Gazowego (992), zadzwoń do Straży Pożarnej (998).

Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Niewłaściwa instalacja, regulacja, przeróbka, obsługa lub konserwacja mogą być przyczyną
strat materialnych, zranień lub śmierci. Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem instrukcję
montażu, obsługi i konserwacji przed instalacją lub obsługą tego sprzętu.

Tylko wykwalifikowany personel, przeszkolony pod względem budowy i obsługi instalacji
grzewczych, może montować i obsługiwać te urządzenia. Brak spełnienia tego warunku może 
być przyczyną zranień, uduszenia, śmierci, pożaru i/lub zniszczeń materialnych.

W obiektach wykorzystywanych do magazynowania materiałów palnych, należy umieścić
znaki określające maksymalną, dopuszczalną wysokość składowania w celu zachowania
niezbędnej odległości od promiennika do materiałów łatwopalnych. Oznaczenia powinny być
również umieszczone w sąsiedztwie termostatów promienników lub, w razie ich braku, w
widocznym miejscu.
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Moc 
MBH

Moc 
kW

Zużycie gazu [m3/h] Długość

      Zawirowywacz

Waga     Model prosty

Model 
U i LModel

E 
(GZ50)

Lw     
(GZ41,5)

P 
(propan) Ft m kg

Moduł 
0,84 m 

[szt]

Dług.   

  [m]
Komora 
spalania Rury emitera

EDX-20-50 50,000 14.7 1.38 1.73 0.56 21’-8” 6.6 55 5 4,22

Patrz strona 22 niniejszej Instrukcji

Aluminiowana Aluminiowana

EDX-20-75 75,000 22.0 2.07 2.59 0.83 21’-8” 6.6 55 5 4,22 Aluminiowana Aluminiowana

EDX-30-50 50,000 14.7 1.38 1.73 0.56 31-4” 9.5 73 4 3,36 Aluminiowana Aluminiowana

EDX-30-75 75,000 22.0 2.07 2.59 0.83 31-4” 9.5 73 4 3,36 Aluminiowana Aluminiowana

EDX-30-100 100,000 29.3 2.76 3.46 1.11 31-4” 9.5 73 5 4,22 Aluminiowana Aluminiowana

EDX-40-50 50,000 14.7 1.38 1.73 0.56 41’-0” 12.5 87 2 1,68 Aluminiowana Aluminiowana

EDX-40-75 75,000 22.0 2.07 2.59 0.83 41’-0” 12.5 87 2 1,68 Aluminiowana Aluminiowana

EDX-40-100 100,000 29.3 2.76 3.46 1.11 41’-0” 12.5 87 4 3,36 Aluminiowana Aluminiowana

EDX-40-125 125,000 36.7 3.44 4.32 1.38 41’-0” 12.5 87 4 3,36 Aluminiowana Aluminiowana

EDX-40-150 150,000 44.0 4.14 5.19 1.66 41’-0” 12.5 87 4 3,36 Alum+Tytan Aluminiowana

EDX-50-100 100,000 29.3 2.76 3.46 1.11 50’-8” 15.4 107 2 1,68 Aluminiowana Aluminiowana

EDX-50-125 125,000 36.7 3.44 4.32 1.38 50’-8” 15.4 107 4 3,36 Aluminiowana Aluminiowana

EDX-50-150 150,000 44.0 4.14 5.19 1.66 50’-8” 15.4 107 4 3,36 Alum+Tytan Aluminiowana

EDX-50-170* 170,000 50.0 K/D K/D K/D 50’-8” 15.4 107 3 2,52 Alum+Tytan Aluminiowana

EDX-50-187* 187,000 55.0 K/D K/D K/D 50’-8” 15.4 107 3 2,52 Alum+Tytan Aluminiowana

EDX-50-204* 204,000 60.0 K/D K/D K/D 50’-8” 15.4 107 3 2,52 Alum+Tytan Aluminiowana

EDX-60-125 125,000 36.7 3.44 4.32 1.38 60’-4” 18.4 123 2 1,68 Aluminiowana Aluminiowana

EDX-60-150 150,000 44.0 4.14 5.19 1.66 60’-4” 18.4 123 2 1,68 Alum+Tytan Aluminiowana

EDX-60-170* 170,000 50.0 K/D K/D K/D 60’-4” 18.4 123 2 1,68 Alum+Tytan Aluminiowana

EDX-60-187* 187,000 55.0 K/D K/D K/D 60’-4” 18.4 123 2 1,68 Alum+Tytan Aluminiowana

EDX-60-204* 204,000 60.0 K/D K/D K/D 60’-4” 18.4 123 2 1,68 Alum+Tytan Aluminiowana

EDX-70-170* 170,000 50.0 K/D K/D K/D 70-0” 21.3 143 2 1,68 Alum+Tytan Aluminiowana

EDX-70-187* 187,000 55.0 K/D K/D K/D 70.00 21,3 143 2 1,68 Alum+Tytan Aluminiowana

EDX-70-204* 204,000 60.0 K/D K/D K/D 70.00 21,3 143 2 1,68 Alum+Tytan Aluminiowana
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  K/D - skontaktuj się z dostawcą.
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 Objaśnienie symboli:                                   EDX-40-150
         oznaczenie typoszeregu     długość rury promieniującej [ft]     moc [MBH]



3

EDX Series

1.0 Wprowadzenie

1.0 Wprowadzenie

Model* Rodzaj gazu

Moc

(kW)

Średnica 

dyszy 

gazowej 

(mm)

Symbol 

dyszy 

gazowej

(DMS)

Średnica

wlotu

powietrza

(mm)

Średnica

wlotu

powietrza

(cale)

Średnica

przyłącza

gazowego

(mm)

Minimalne 

zasilające 

ciśnienie 

gazu

(mbar)

Nomin.

ciśnienie 

gazu

(mbar)

Ciśnienie

robocze 

na palniku

(mbar)

Maksymalne 

zasilające 

ciśnienie 

gazu

(mbar)

EDX-YY-50
E (H) (20) (GZ50)

14.7
3.26 30 36.5 1 7/16 Rp1/2 

(DN15)

11,5 20.0 9,0
50Lw (27) (GZ41,5) 3.57 28 36.5 1 7/16 15,5 20.0 9,0

P (31) (Propan) 2.08 45 38.1 1 1/2 27.5 37.0 25,0

EDX-YY-60
E (H) (20) (GZ50)

17,6
3,73 26 36,5 1 7/16 Rp1/2 

(DN15

11,5 20.0 9,0
50Lw (27) (GZ41,5) 3,99 22 36,5 1 7/16 15,5 20.0 9,0

P (31) (Propan) 2,38 42 38.1 1 1/2 27.5 37.0 25,0

EDX-YY-75
E (H) (20) (GZ50)

22.0
4.22 19 39.7 1 9/16 Rp1/2 

(DN15)

11,5 20.0 9,0
50Lw (27) (GZ41,5) 4.50 16 39.7 1 9/16 15,5 20.0 9,0

P (31) (Propan) 2.64 37 41.3 1 5/8 27.5 37.0 25,0

EDX-YY-100
E (H) (20) (GZ50)

29.3
4.85 11 41.3 1 5/8 Rp1/2 

(DN15)

11,5 20.0 9.0
50Lw (27) (GZ41,5) 5,18 6 41.3 1 5/8 15,5 20.0 9,0

P (31) (Propan) 2.95 32 47.6 1 7/8 27.5 37.0 25.0

EDX-YY-125
E (H) (20) (GZ50)

36.7
5.22 5 46.0 1 13/16 Rp1/2 

(DN15)

12.5 20.0 10.0
50Lw (27) (GZ41,5) 5.61 2 46.0 1 13/16 17.5 20.0 10.0

P (31) (Propan) 3.26 30 50.8 2 27.5 37.0 25.0

EDX-YY-150
E (H) (20) (GZ50)

44.0
5.41 3 47.6 1 7/8 Rp1/2 

(DN15)

12.5 20.0 10.0
50Lw (27) (GZ41,5) 5.79 1 47.6 1 7/8 17.5 20.0 10.0

P (31) (Propan) 3.66 27 54.0 2 1/8 27.5 37.0 25.0

EDX-YY-170*
E (H) (20) (GZ50)

50.0
6.14 C 50.8 2 Rp1/2 

(DN15)

12.5 20.0 9.0
50Lw (27) (GZ41,5) K/D K/D K/D K/D K/D K/D K/D

P (31) (Propan) K/D K/D K/D K/D K/D K/D K/D

EDX-YY-187*
E (H) (20) (GZ50)

55.0
6.52 F 57.2 2 1/4 Rp1/2 

(DN15)

12.5 20.0 9.0
50Lw (27) (GZ41,5) K/D K/D K/D K/D K/D K/D K/D

P (31) (Propan) K/D K/D K/D K/D K/D K/D K/D

EDX-YY-204*
E (H) (20) (GZ50)

60.0
7.03 J 60.3 2 3/8 Rp1/2 

(DN15)

12.5 20.0 9.0
50Lw (27) (GZ41,5) K/D K/D K/D K/D K/D K/D K/D

P (31) (Propan) K/D K/D K/D K/D K/D K/D K/D

 Objaśnienie symboli:                                   EDX-YY-150
         oznaczenie typoszeregu     długość rury promieniującej [ft]     moc [MBH]

Celem tej instrukcji jest dostarczenie informacji na temat ogólnego bezpieczeństwa, montażu, obsługi i 
konserwacji promienników rurowych. Należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje i ostrzeżenia 
dotyczące bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do instalacji lub serwisowania urządzenia.

1.1 Zarys ogólny

1.2 Specyfikacja techniczna promienników EDX 

WAMAFOR Sp. z o.o.     tel/fax: +48 61 872 06 07
ul. Inflancka  4                  e-mail: promienniki @wamafor.pl
61-132 Poznań                 www.wamafor.pl
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   * Te modele posiadają certyfikat CE włącznie dla gazu ziemnego E (GZ50) (G20)
    K/D - skontaktuj się z dostawcą. 

W przypadku ciśnienia zasilania gazem odbiegającego od podanych w tabeli wartości, skontaktuj się z dostawcą urządzeń.
    Skontaktuj się z dostawcą w sprawie danych technicznych innych modeli oraz urządzeń zasilanych gazem Ls.
    WAŻNE:  Sprawdź długość zawirowywacza na etykiecie opakowania palnika.



„Ostrzeżenie” określa potencjalnie niebezpieczną
sytuację, która, gdy wystąpi, może spowodować
śmierć lub zranienia.

„Ostrożnie” określa potencjalnie niebezpieczną
sytuację, która, gdy wystąpi, może spowodować
mniejsze lub umiarkowane zranienia.

„Uwaga” określa potencjalnie niebezpieczną
sytuację, która, gdy wystąpi, może spowodować
straty materialne.

UWAGA

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

OSTRZEŻENIE
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2.1 Symbole związane z bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo jest najważniejszym elementem branym pod uwagę podczas instalacji, obsługi i konserwacji
promienników podczerwieni. Zobaczysz następujące symbole lub ostrzeżenia słowne wtedy, gdy występuje
ryzyko związane z bezpieczeństwem lub stratami materialnymi.

Niewłaściwa instalacja, regulacja, przeróbka, obsługa lub konserwacja mogą być
przyczyną strat materialnych, poważnych zranień lub śmierci. Przeczytaj uważnie i
gruntownie instrukcję montażu, obsługi i konserwacji przed instalacją lub obsługą tego
sprzętu. Tylko wykwalifikowany, przeszkolony pod względem instalacji gazowych i obsługi
personel może montować lub obsługiwać te urządzenia.

2.2 Zastosowania

Promienniki nie są urządzeniami przeciwwybuchowymi. Skontaktuj się z odpowiednimi władzami, lokalnym 
oddziałem Straży Pożarnej, w celu zaaprobowania proponowanej instalacji, jeśli budzi ona jakiekolwiek 
wątpliwości.

Nie nadaje się do pomieszczeń
biurowych i mieszkalnych.
Nie stosuj tych promienników
podczerwieni w domach, sypialniach, 
przyległych garażach itp.

WARNING

Obiekty handlowe/przemysłowe
Rurowe promienniki podczerwieni zostały zaprojektowane 
dopuszczone do użytku w budynkach przemysłowych i 
handlowych takich, jak hurtownie, zakłady produkcyjne, hangary 
lotnicze i stacje obsługi samochodów.
Obiekty mieszkalne
Ogrzewacz ten NIE jest dopuszczony do użytku w jakimkolwiek 
obiekcie mieszkalnym.
Zastrzeżenie obejmuje miedzy innymi przyległe do budynków 
mieszkalnych garaże, mieszkania, solaria itp. i nie ogranicza 
się jedynie do wymienionych zastosowań. Skonsultuj się 
odpowiednimi władzami, lokalnym oddziałem Straży Pożarnej, 
jeżeli nie jesteś pewien co do rodzaju swojego budynku.

2.0 Bezpieczeństwo

2.0 Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE

Intencją tej instrukcji jest dostarczenie informacji dotyczących ogólnego bezpieczeństwa,
instalacji, obsługi i konserwacji tego ogrzewacza rurowego. Powinieneś uważnie przeczytać wszystkie wskazówki i 
ostrzeżenia o niebezpieczeństwie zanim rozpoczniesz montaż lub obsługę promiennika.

WAMAFOR Sp. z o.o.     tel/fax: +48 61 872 06 07
ul. Inflancka  4                  e-mail: promienniki @wamafor.pl
61-132 Poznań                 www.wamafor.pl
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2.3 Przepisy i rozporządzenia

2.0 Bezpieczeństwo

Przed instalacją promiennika zapoznaj się z poniższym wykazem:

• Sprawdź tabliczkę znamionową na ogrzewaczu w celu określenia właściwego rodzaju gazu
zasilającego. Sprawdź pozostałe etykiety na ogrzewaczu aby określić odległości do materiałów
łatwopalnych oraz prawidłowo wykonać montaż.

• W strefach magazynowych należy umieścić znaki określające maksymalną dopuszczalną wysokość
składowania, w celu osiągnięcia podanych odległości do materiałów łatwopalnych.

• Mimo ich ograniczonego zakresu, urządzenie to powinno być instalowane zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi i przepisami.

• W żadnym wypadku linie elektryczne lub instalacja gazowa nie mogą służyć jako wsporniki lub
wieszaki dla rury promieniującej.

• Rurę promieniującą należy przymocować do stałych elementów budynku o wystarczającej nośności.

• W stosunku do linii elektrycznych, przewodów gazowych, dysz spryskiwaczy ppoż. należy również
stosować minimalne odległości do materiałów łatwopalnych określone na str 7.

WAMAFOR Sp. z o.o.     tel/fax: +48 61 872 06 07
ul. Inflancka  4                  e-mail: promienniki @wamafor.pl
61-132 Poznań                 www.wamafor.pl
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Rurę promieniującą należy
zamontować tak, by osiągnięta
została minimalna dopuszczalna odległość
od pojazdów. Jeśli używane są podnośniki, 
należy się upewnić, że minimalna odległość 

zostanie zachowana przy maksymalnym uniesieniu podnośnika.

Niebezpieczeństwo pożaru.
Zawsze stosuj podane odległości
do materiałów łatwopalnych.
Niezastosowanie się do podanych
odległości do materiałów łatwopalnych 

grozi zranieniem osób, śmiercią i/lub stratami materialnymi.

OSTRZEŻENIE

Rura promieniująca nie jest
urządzeniem przeciwwybuchowym.
Nie przechowuj palnych przedmiotów,
płynów lub oparów w sąsiedztwie
ogrzewacza. Tam gdzie istnieje
możliwość wystawienia na działanie promiennika

palnych oparów lub wysoce łatwopalnych materiałów skontaktuj się z 
lokalnym oddziałem Straży Pożarnej,
dostawcą zabezpieczeń przeciwpożarowych lub innymi odpowiednimi 
służbami, w celu zatwierdzenia proponowanej instalacji.

OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE

2.0 Bezpieczeństwo

2.4 Odległości do materiałów łatwopalnych

Ryzyko
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
budynek, przed instalacją systemu grzewczego, powinien
być oceniony pod względem ryzyka.
Krytycznym dla bezpieczeństwa czynnikiem, ocenianym
przed instalacją, są odległości do materiałów łatwopalnych.
Odległością do materiałów łatwopalnych nazywany
jest minimalny dystans, jaki musi być osiągnięty
pomiędzy powierzchnią rury lub reflektora, a materiałem
łatwopalnym. Odnosi się to również do odległości,
które muszą być osiągnięte od obiektów poruszających
się (np. drzwi podnoszonych, dźwigów, podnośników
samochodowych itp.) w pobliżu ogrzewacza.

Jeżeli nie jesteś pewien proponowanej instalacji, skontaktuj się z lokalnym oddziałem Straży Pożarnej,
dostawcą ubezpieczeń przeciwpożarowych lub innymi odpowiednimi wykwalifikowanymi służbami, w celu
zatwierdzenia proponowanej instalacji.

Etykiety i oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa.
Ważnym jest aby do wszystkich dotarło ostrzeżenie o potencjalnym ryzyku i działaniach zapewniających
bezpieczeństwo. Lokalne przepisy mogą wymagać abyś umieścił znaki „określające maksymalną
dopuszczalną wysokość składowania pozwalającą na osiągnięcie wymaganej odległości od ogrzewacza
do materiałów łatwopalnych” w pobliżu termostatu ogrzewacza lub, w razie braku takiego termostatu, w
widocznym miejscu.
Wszystkie etykiety dotyczące bezpieczeństwa powinny być przytwierdzone do urządzenia. Skontaktuj się
ze swoim dystrybutorem jeśli potrzebna jest wymiana etykiet.

• Instalacje gazowe i elektryczne
• Materiały łatwopalne i wybuchowe
• Obszary składowania chemikaliów
• Obszary o wysokiej koncentracji oparów
   chemicznych
• Pojazdy i urządzenia mechaniczne
• Podnośniki samochodowe

• Podnośniki lub dźwigi
• Miejsca magazynowe wysokiego
  składowania
• Oświetlenie (lampy)
• Głowice tryskaczy
• Podnoszone drzwi i kładki
• Brudne, zanieczyszczone środowisko

Oto lista niektórych obiektów, od których należy zachować odpowiednią odległość:

WAMAFOR Sp. z o.o.     tel/fax: +48 61 872 06 07
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EDX Series 2.0 Bezpieczeństwo

Odległości do materiałów łatwopalnych  [mm].

WAŻNE:
Dla bezpiecznej instalacji naszych urządzeń, w poniższej tabeli podano odległości w [mm], które muszą być
osiągnięte do obiektów łatwopalnych lub mogących ulec uszkodzeniu, w wyniku działania promiennika.

Sprawdź tabliczkę znamionową na ogrzewaczu, aby określic jego moc i poprawnie ustalić odległość do materiałów
łatwopalnych, według poniższej tabeli..

EDX Odległości do materiałów łatwopalnych [mm] 

Typ promiennika
Kąt 

montażu* Z przodu Z tyłu Od góry Do dołu

 EDX-YY-50; 60 (14.7, 17.6 kW) 0° 229 229 152 1194
45° 991 203 254 1194

 z jedną osłoną boczną 0° 737 203 152 1194
 z dwiema osłonami 0° 229 229 152 1194
 6,1m od palnika 0° 178 178 152 762

 EDX-YY-75 (22.0 kW) 0° 229 229 152 1524
45° 991 203 254 1524

 z jedną osłoną boczną 0° 737 203 152 1524
 z dwiema osłonami 0° 229 229 152 1524
 6,1m od palnika 0° 178 178 152 762

 EDX-YY-100 (29.3 kW) 0° 356 356 152 1676
45° 991 203 254 1676

 z jedną osłoną boczną 0° 737 203 152 1676
 z dwiema osłonami 0° 406 406 152 1676
 6,1m od palnika 0° 178 178 152 762

 EDX-YY-125 (36.7 kW) 0° 508 508 152 1930
45° 1473 203 254 1930

 z jedną osłoną boczną 0° 1067 203 152 1930
 z dwiema osłonami 0° 508 508 152 1930
 6,1m od palnika 0° 178 178 152 762

 EDX-YY-150 (44.0 kW) 0° 610 610 152 2057
45° 1473 203 254 2057

 z jedną osłoną boczną 0° 1067 203 152 2057
 z dwiema osłonami 0° 584 584 152 2057
 6,1m od palnika 0° 279 279 152 1118

 EDX-YY-170 (50.0 kW) 0° 864 864 152 2337
45° 1600 203 254 2337

 z jedną osłoną boczną 0° 1270 203 152 2337
 z dwiema osłonami 0° 762 762 152 2337
 6,1m od palnika 0° 279 279 152 1118

 EDX-YY-187; 204 (55.0, 60.0 kW) 0° 1041 1041 152 2388
45° 1600 203 254 2388

 z jedną osłoną boczną 0° 1372 203 152 2388
 z dwiema osłonami 0° 762 762 152 2388
 6,1m od palnika 0° 279 279 152 1118
UWAGA! Przy montażu pod kątem pomiędzy 00 i 450 przyjmujemy odległości większe.

0° kąt
 montażu         od góry

z boku z boku

do dołu

45° kąt
montażu

      od góry

z przodu
do tyłu

do dołu

0° i z jedną 
osłoną 
boczną

     od góry

z przodu do tyłu

do dołu

0° i z dwoma 
osłonami 
bocznymi

       od góry

z boku z boku

do dołu

 Z boku

WAMAFOR Sp. z o.o.     tel/fax: +48 61 872 06 07
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Minimalna wolna przestrzeń za końcami promiennika, wynosi 310mm.

 Objaśnienie symboli:                                   EDX-YY-150
         oznaczenie typoszeregu     długość rury promieniującej [ft]     moc [MBH]
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3.0 Instalacja

Na sposób rozmieszczenia promienników ma wpływ
wiele elementów. Poza czynnikami dotyczącymi
bezpieczeństwa są to, na przykład: dopuszczalna liczba 
złącz kątowych, maksymalna długość wyrzutów spalin, 
przewodów doprowadzających powietrze do palnika 
lub ich połączenie. Instrukcja ta, wraz z państwowymi, 
okręgowymi i lokalnymi przepisami omawia te 
zagadnienia. Niezwykle ważnym jest aby stosować 
się do wszystkich rad i instrukcji. Aby być pewnym, że
system grzewczy został wykonany prawidłowo, należy

3.1 Rozważania projektowe i wstępna weryfikacja.

UWAGA: Przy instalacjach na zewnątrz efektywna 
temperatura powierzchniowa obiektów lub osób, może być 
zmniejszona przez wiatr o prędkości przekraczającej 8km/h. 
Być może trzeba będzie zastosować odpowiednie osłony 
przeciwwiatrowe.

UWAGA: Materiały o dużej zawartości węglowodorów 
(rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna lakowa, 
formaldehydy itp.) mogą parować podczas ogrzewania. 
Wynikiem tego może być emisja zapachów i oparów do 
otoczenia. Aby załatwić ten problem, oczyść ogrzewany 
obszar i/lub wprowadź dodatkową wentylację. 
Ogrzewacze instalowane i serwisowane zgodnie z niniejszą 
instrukcją montażu nie emitują nieprzyjemnych
zapachów do otoczenia. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji skorzystaj z notatki na str.29.

• Czy budynek został oceniony pod względem strat
   ciepła?
• Czy projekt zgadza się z potrzebami przestrzeni
    przeznaczonej do ogrzania?
• Czy wzięto pod uwagę wszystkie podane odległości
    do materiałów łatwopalnych?
• Czy zastosowano zalecane wysokości montażu?
• Czy palnik promiennika ulokowano w strefie
    wymagającej większej ilości ciepła?
• Czy nie należałoby skierować reflektora w stronę
    ogrzewanej strefy?
• Czy są potrzebne siatki ochronne, osłony boczne lub
    reflektory złaczy „U” i „L”- kształtnych?
• Czy promiennik wymaga świeżego powietrza do 

spalania?
• Czy środowisko jest nieprzyjazne lub zanieczyszczone(czy 

potrzebny jest pobór powietrza do procesu spalania z 
zewnątrz)?

• Czy chemikalia lub opary są problemem (czy potrzebny 
jest pobór powietrza do procesu spalania z zewnątrz)?

wykonać projekt w celu prawidłowego rozmieszczenia
palników, rur promieniujących, przewodów spalinowych 
i doprowadzających powietrze. Sprawdź i oceń warunki 
montażu, rozmieszczenie przewodów wentylacyjnych, 
instalacji gazowej i przewodów elektrycznych. Posłuż 
się poniższą tabelą w celu ustalenia zalecanych 
odległości dla modelu, który będzie instalowany.

Podczas projektowania promiennikowego systemu grzewczego weź pod uwagę:

Chart X.X • Heater Installation Chart

TABELA INSTALACYJNA PROMIENNIKÓW RUROWYCH EDX [mm]

Typ (obciążenie cieplne 
palnika)

Zalecana
wysokość
montażu

Odległość
między

promiennikami

Odległość między
rzędami 

promienników

Max odległość pomiędzy
ścianą i

promiennikiem
EDX-YY-50, 60 (14.7, 17.6 kW) 3050 - 4880 3050 - 9140 3660 - 19810 5030

EDX-YY-75 (22.0 kW) 3050 - 5490 6100 - 9150 9150 - 15240 5180

EDX-YY-100 (29.3 kW) 3355 - 6100 6100 - 9150 9150 - 15240 6100

EDX-YY-125 (36.7 kW) 3965 - 8230 6100 - 9150 9150 - 15240 6100

EDX-YY-150 (44.0 kW) 4270 - 9150 9150 - 12200 12200 - 18290 6100

EDX-YY-170 (50.0 kW) 4575 - 12800 9150 - 12200 12200 - 18290 9145

EDX-YY-187 (55.0 kW) 4875 - 12800 9150 - 12200 12200 - 18290 9145

EDX-YY-204 (60.0 kW) 5180 - 12800 9150 - 12200 12200 - 18290 9145

UWAGA: Tabelę należy traktować jak przewodnik. Aktualne warunki mogą dyktować odchylenia od powyższych 
danych.

WAMAFOR Sp. z o.o.     tel/fax: +48 61 872 06 07
ul. Inflancka  4                  e-mail: promienniki @wamafor.pl
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 Objaśnienie symboli:                                   EDX-YY-150
         oznaczenie typoszeregu     długość rury promieniującej [ft]     moc [MBH]
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Założenia projektowe

Promiennikowy system grzewczy będzie instalowany w obiekcie o długości 27,4 m i szerokości 15,2 m,
ze stropem na wysokości 4,3 m. Dwie podnoszone bramy umieszczone są na jednym końcu, a obszar
składowania sprzętu istnieje przy jednym z boków. Obliczone zapotrzebowanie na ciepło to 88 kW.

Rys. 3.1 - Zły projekt

Rys. 3.2 - Dobry projekt

•	 Dwa palniki (każdy o mocy 44
     kW) umieszczone zostały na
     jednym końcu, przeciwległym
     do  obszaru o najwyższym
     zapotrzebowaniu na ciepło
    ( podnoszone bramy).

•	 Nie zastosowano zalecanych
     wysokości montażu.

•	 Cztery palniki (każdy o
     mocy 22 kW) umieszczone
     zostały po jednym w
     każdym narożniku. Końce
     z palnikami (cieplejsze)
     doprowadzają ciepło do
     obszarów o największym
     zapotrzebowaniu.

•			Zachowano zalecane
     wysokości montażu.

•	 Ciepło rozłożone  jest 
równomiernie.

(x2)

(x4)
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Wytyczne do projektowania

3.2 Zalecane wysokości montażu w [mm].

UWAGA:
Rekomendowane przez producenta wysokości montażu należy traktować jako wskazówki. Zawieszenie
promiennika zbyt nisko lub zbyt wysoko, może być przyczyną dyskomfortu cieplnego lub strat ciepła.
Zaleca się stosowanie proponowanych wysokości montażu, aby osiągnąć optymalny komfort cieplny.
Jednakże, w niektórych wypadkach, takich jak ogrzewanie punktowe, ochrona przeciw zamarzaniu,
ogrzewanie wiat lub bardzo wysokich obiektów, może być wymagany montaż na innych wysokościach, jak
zalecane przez producenta. Zawsze muszą być zachowane odległości do materiałów łatwopalnych.

Rys. 3.3 • Zalecane wysokości montażu - odczytaj wymiary z wykresu powyżej.

Wymiar C
Max.

odległość 
miedzy

promiennikiem
i ścianą

Wymiar A 

Wymiar B
Odległość między rzędami 
promienników

Wymiar C
Max. odległość między promiennikiem i ścianą

Wymiar A 
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 Objaśnienie symboli:                                   EDX-YY-150
         oznaczenie typoszeregu     długość rury promieniującej [ft]     moc [MBH]

TABELA INSTALACYJNA PROMIENNIKÓW RUROWYCH EDX [mm]

Typ (obciążenie cieplne 
palnika)

Zalecana
wysokość
montażu

Odległość
między

promiennikami

Odległość między
rzędami 

promienników

Max odległość pomiędzy
ścianą i

promiennikiem
EDX-YY-50, 60 (14.7, 17.6 kW) 3050 - 4880 3050 - 9140 3660 - 19810 5030

EDX-YY-75 (22.0 kW) 3050 - 5490 6100 - 9150 9150 - 15240 5180

EDX-YY-100 (29.3 kW) 3355 - 6100 6100 - 9150 9150 - 15240 6100

EDX-YY-125 (36.7 kW) 3965 - 8230 6100 - 9150 9150 - 15240 6100

EDX-YY-150 (44.0 kW) 4270 - 9150 9150 - 12200 12200 - 18290 6100

EDX-YY-170 (50.0 kW) 4575 - 12800 9150 - 12200 12200 - 18290 9145

EDX-YY-187 (55.0 kW) 4875 - 12800 9150 - 12200 12200 - 18290 9145

EDX-YY-204 (60.0 kW) 5180 - 12800 9150 - 12200 12200 - 18290 9145
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3.3 Rozmieszczenie i zamocowanie wieszaków

OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe podwieszenie promiennika może spowodować jego upadek i
zniszczenie. Zawsze mocuj go do trwałego elementu konstrukcji budynku, który
będzie w stanie utrzymać obciążenie całkowite i ciężar ogrzewacza.

OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do podanych odległości do materiałów łatwopalnych grozi
pożarem i/lub wybuchem, stratami materialnymi, poważnymi zranieniami lub
śmiercią. Zawsze utrzymuj odległości do materiałów łatwopalnych, a tam gdzie to
potrzebne rozmieść znaki.

Sposób zawieszenia promiennika musi być zgodna z odpowiednimi przepisami podanymi w rozdziale o
bezpieczeństwie oraz w niniejszych instrukcjach.

1 Ułóż rury promieniujące w przybliżonym miejscu ich późniejszego montażu.
    Ułóż je w następującym porządku. Rysunek 3.4.

 • Jako pierwsza rura aluminiowana dla mocy promiennika poniżej 44 kW
                  lub aluminiowana z dodatkiem tytanu dla mocy promiennika 44 kW i wyższych. 

 • Jako drugą i ewentualnie następne ułóż rury aluminiowane.

WAŻNE!
W modelach o mocy 44,0 kW i wyższej, jako pierwszą rurę podłączoną do palnika należy zastosować rurę
wykonaną ze stopu stali z tytanem. Rura ta oznaczona jest farbą lub pomarańczową naklejką 
identyfikacyjną, umieszczoną na jednym z końców rury.

2  Oznacz miejsca zamocowania wieszaków. Rysunek 3.4.

 UWAGA:
                jeżeli dostępne punkty podwieszenia nie pozwalają na osiągniecie zalecanych odstępów (lub jeśli
                zastosowano alternatywną metodę podwieszenia), mogą być niezbędne dodatkowe wieszaki.

 •Odległość pomiędzy uchwytem montażowym obudowy palnika, a pierwszym wieszakiem
                 powinna wynosić około 711 mm.

 • Przestrzeń pomiędzy dwoma pierwszymi wieszakami umieszczonymi na pierwszej rurze
                  powinna wynosić około 2692 mm.

 • Przestrzeń pomiędzy wieszakami umieszczonymi na następnych rurach powinna wynosić około
                  2946 mm.

3.0 Instalacja
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pierwsza komora spalania
UWAGA: rodzaj zależy od modelu.  
Patrz-specyfikacja modeli na wykresie 
na stronie 2.

rura promieniująca
UWAGA: jeśli konieczne – druga
komora spalania

711mm

2692mm

2946mm

palnik promiennika

rura promieniująca

punkt
podwieszenia

punkt podwieszenia
palnika promiennika

punkt
podwieszenia

punkt podwieszenia

obudowa zespołu elektrod zapłonowych i 
elektrody jonizacyjnej

3.0 Instalacja

Rozmieszczenie wieszaków i punktów podwieszenia

Rysunek 3.4 • Plan podwieszenia promiennika

Wymagania montażowe promienników oraz ich ciężar

UWAGA: Komora/komory spalania oznaczone są 
naklejką lub farbą, na jednym z
końców rury.

2946mm
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6.6 m 6604 3 2 54.5 brak 5 6 3 2
9.6M m 9550 4 2 73.0 88.5 6 7 4 brak
12.5 m 12497 5 2 86.5 107.0 7 8 5 3
15.4 m 15443 6 2 107.0 132.0 8 9 6 brak
18.4 m 18390 7 2 102.5 150.0 9 10 7 4
21.3 m 21336 8 2 136.0 brak 10 11 8 brak
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Rozmieszczenie wieszaków i zamocowanie promienników

Sposób zawieszenia promiennika musi być zgodna z odpowiednimi przepisami podanymi w rozdziale o
bezpieczeństwie oraz w niniejszych instrukcjach.

3 Przygotuj powierzchnię montażową poprzez  przyspawanie bloczków, nawiercenie otworów itp.
       Rysunek 3.5.
       UWAGA: Obudowa palnika oraz rury promieniujące powinny być ustawione w jednej linii i na
       jednakowym poziomie.

4 Przymocuj zacisk do belki, przykręć hak lub inny rodzaj zawiesia do punktu podwieszenia.

5 Do kotwy podłącz i zaciśnij hak „S” oraz 1 łańcuch . Sprawdź czy połączenie jest bezpieczne.
        UWAGA: można zastosować pręty gwintowane i nakrętki napinające.

6 Podłącz łańcuchy do wieszaków. Dostosuj długość łańcuchów tak, aby rura promieniująca była
        pozioma, a jej ciężar równomiernie rozłożony. UWAGA: łańcuch musi być skierowany prosto w dół. 
        Nie montuj łańcucha pod kątem, gdyż może to być przyczyną wygięcia lub rozdzielenia się rur.

Rys. 3.5 • Montaż wieszaków. Przykładowe sposoby montażu zawieszeń.

5 Hak „S”
     i łańcuch

3 Belka
drewniana

3 Belka betonowa

4 Zacisk

4 Hak                 
gwintowany

4 
Hak

gwintowany
z nakrętką

i podkładką.5 Pręt gwintowany
     i nakrętka
     napinającą

6 Pręt
     gwintowany

6 Łańcuch

3    Belka – teownik

4 Zacisk

6 Łańcuch

6 Łańcuch

3 Belka – teownik
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Aby uzyskać kąt 45° użyj dwóch haków
„S” i dwóch łańcuchów węzłowych.

W celu uzyskania różnych kątów
podwieszenia, użyj dwóch uchwytów
końcowych (BK) z jednym łańcuchem i
hakiem „S”.

45°
30°

15°

Rury U-kształtne mogą być montowane pod kątem 15, 30
lub 45 stopni dzięki zastosowaniu dwóch punktów
podwieszenia, użyciu dwóch uchwytów kątowych (BK),
łańcucha węzłowego i haków „S”.

Rury U-kształtne mogą być podwieszone w jednym
punkcie dzięki zastosowaniu pojedynczego uchwytu
montażowego (SMB) z pięcioma hakami „S” i
łańcuchem węzłowym.

Rys. 3.6 • Sposoby zawieszania rury U-kształtnej

Rys. 3.7 • Sposoby montażu promiennika pod kątem.

wylot
spalin

pojedyńczy uchwyt
montażowy

   uchwyt
kątowy BK

3.0 Instalacja

3.4 Rury promieniujące U lub L-kształtne
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2 Nałóż zaciski rur na rury promieniujące (patrz rysunek 3.9)

Aby zainstalować rurę promieniującą:

1 Umieść rurę w wieszakach ze zgrzewem skierowanym ku dołowi i kielichem zwróconym w stronę
         wyrzutu spalin promiennika (patrz rysunek 3.8).

 Przejdź do str. 21 w celu ustalenia kolejności montażu rur.

Rys. 3.8 • Zamocuj wieszaki

Rys. 3.9 Załóż zaciski rur

wieszak

zgrzew
skierowany w dół

kielich

zacisk rury

rura 
promieniująca

UWAGA: jeżeli zaciski rur rozchodzą się, wstawka
dystansowa musi być przemontowana tak, aby jej
wklęsła powierzchnia przylegała do powierzchni rury
promieniującej.

powierzchnia
wklęsła

wstawki
dystansowej

3.0 Instalacja

3.5 Montaż rury promieniującej
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Rury są ściśle połączone, a zacisk
rury położony jest centralnie nad

miejscem ich połączenia.

Rury nie są ściśle połączone,
a zacisk rury nie jest położony
centralnie nad miejscem ich

połączenia.

Zacisk rury jest szczelny,
gdy osiągnięty jest właściwy nacisk
(zwykle, gdy miejsce połączenia rur

staje się widoczne na zacisku).

Właściwe połączenie rur Niewłaściwe połączenie rur

Złącze kątowe „L” 90° (E6)
Złącze kątowe
„U” 180° (TF1B)

Rys. 3.11 • Złącza kątowe „U” lub „L” kształtne.

3.0 Instalacja

Montaż rury promieniującej

3 Wsuń jedną rurę w drugą aż do momentu ich szczelnego połączenia (ustaw profilowany koniec każdej
      rury w stronę wyrzutu spalin promiennika). UWAGA: rury mogą być zmontowane niewłaściwie jeśli są
      trudności z ich połączeniem.
4 Wsuń jedną rurę w drugą aż do momentu ich szczelnego połączenia (ustaw profilowany koniec każdej
      rury w stronę wyrzutu spalin promiennika). UWAGA: rury mogą być zmontowane niewłaściwie jeśli są
      trudności z ich połączeniem.
5 Dokręć śruby zacisku w celu jego zablokowania. Gdy osiągnięty zostanie właściwy nacisk (30-44 Nm),
      na zacisku będzie widoczny znak w miejscu połączenia rur. UWAGA: zbyt mocne dokręcenie może być
      przyczyną zniszczenia zacisku.
6 Określ położenie obudowy palnika i zaznacz rozmieszczenie łańcuchów montażowych.

Rys. 3.10 Łączenie rur.

Rury promieniujące „U” lub „L”- kształtne

Złącze kątowe „L” 90° lub „U” 180° instalowane są w celu ukształtowania rury promieniującej
w formie liter L lub U. Sprawdź na str. 17 ich minimalną odległość od obudowy palnika.

Gdy montujesz złącze U lub L-kształtne:
•	Odległość w górę od nieosłoniętego (bez reflektora) złącza U lub L-kształtnego do materiałów
    łatwopalnych musi wynosić przynajmniej 458 mm.
•	 Jeżeli promiennik nie ma podłączonego wyrzutu spalin, odsuń wlot poboru powietrza do promiennika od
    miejsca wyrzutu spalin o minimum 1220 mm stosując złącze „L”; może być niezbędne powiększenie tej
    odległości. Można również doprowadzać powietrze do spalania.
•	W jednym promienniku możemy zastosować maksymalnie jedno złącze „U” 180° lub dwa złącza „L” 90°.
•	Usuń część zawirowywacza. Sprawdź w rozdziale “Montaż zawirowywacza” na str. 22.

WAMAFOR Sp. z o.o.     tel/fax: +48 61 872 06 07
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Montaż rury promieniującej

Rys. 3.12 Odległości do złącz kątowych „L” i „U”- kształtnych

wymiar A

Złącze „U”- kształtne może być skierowane w obie strony

305mm

Rys. 3.13 Wymiary złącz kątowych „L” i „U”- kształtnych.

Złącze „L”- kształtne może być
skierowane w obie strony

Zacisk rury Zacisk rury

wymiar A

wymiar B

symbol: TF1B

symbol: E6

203mm

410mm

410mm
150mm

510mm

250mm
460mm

Zacisk rury Zacisk rury

318mm

318mm

Minimalna odległość od obudowy palnika do złącza
kątowego „L” i „U”.

Całkowity wymiar promiennika wyposażonego w 
złącze kątowe „U” lub „L”- kształtne.

Typ promiennika Moc w kW Wymiar A w [mm]
EDX-YY-50 do 100 14.7 - 29.3 kW 3050 mm
EDX-YY-125 36.7 kW 4570 mm
EDX-YY-150 do 170 44.0 - 50.0 kW 6100 mm
EDX-YY-187 do 204 55.0 - 60.0 kW 7620 mm

Długość promiennika Wymiar B w [mm] 
6 m 3963 mm
9 m 5385 mm

12 m 6909 mm
15 m 8332 mm
18 m 9856 mm
21 m 11328 mm

WAMAFOR Sp. z o.o.     tel/fax: +48 61 872 06 07
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 Objaśnienie symboli:                                   EDX-YY-150
         oznaczenie typoszeregu     długość rury promieniującej [ft]     moc [MBH]
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Zawieszenie palnika ogrzewacza musi być wykonane w zgodzie z odpowiednimi przepisami wymienionymi
w rozdziale o bezpieczeństwie i niniejszej instrukcji.
Palnik musi być ustawiony poziomo i w jednej linii z rurą promieniującą.
 

1  Określ miejsce umocowania łańcuchów przeznaczonych do zawieszenia palnika.

2  W punktach podwieszenia zamocuj uchwyty zaciskowe, wkręć haki lub zastosuj inny sposób mocowania
      zawiesi.

3  Do uchwytów podłącz i zaciśnij haki „S” oraz łańcuch węzłowy. Sprawdź czy połączenie jest bezpieczne
      i trwałe. 

4  Podłącz łańcuchy i haki „S” do uchwytów montażowych obudowy palnika. Reguluj długość łańcuchów do
     momentu, gdy palnik będzie poziomy i położony w jednej linii z rurą promieniującą. Wziernik kontrolny
     palnika będzie widoczny z podłogi.

Rys. 3.14 • Montaż palnika – widok z boku

Rys. 3.15 • Palnik ze złączem U - kształtnym – widok z przodu

3.0 Instalacja

3.6 Zawieszenie palnika
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752mm

407mm

127mm

458mm

89mm

76mm

206mm

1 2
3

4

Wziernik kontrolny palnika
(spodnia część rury)

Rura palnika jest w jednej linii
z pierwszą komorą spalania

305mm

206mm

140mm

407mm



Aby zainstalować reflektory:

1 Zamontuj centralne wsporniki reflektora na rurach promieniujących.

2 Wsuń element reflektora przez wieszaki i ustaw sprężynki napinające reflektora we wgłębieniach w jego
      górnej części. Reflektory powinny zachodzić na siebie na odcinku około 100 mm.

3 Aby zapobiec przemieszczaniu się reflektorów, połącz trwale ich elementy przy pomocy śrub z nakrętkami i 
podkładkami sprężynowymi, za wyjątkiem złącz kompensacyjnych (patrz str.21).

      UWAGA: wkręty dostarcza instalator.

4 Na obu końcach zmontowanego reflektora, załóż nakładki końcowe reflektora, stroną polerowaną do
      wewnątrz.

Reflektory i ich akcesoria kierują energię promieniowania podczerwonego w strefę podłogi. Montaż
reflektora zależy od kształtu promiennika, bliskości materiałów łatwopalnych i przestrzeni otaczającej
promiennik.
Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy użycie akcesoriów reflektora jest niezbędne (patrz str.2).
        Rys. 3.16 • Montaż reflektora

Reflektor

Zakładka około
100 mm

Centralny
wspornik
reflektora

Rura
promieniująca

Wieszak i
łańcuch

Umieść w
środkowym
punkcie rury

Nakładka 
końcowa
reflektora

Sprężynka
napinająca
reflektora

Zatrzask

3.0 Instalacja

3.7 Montaż reflektora
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Rys. 3.17 Akcesoria reflektora

Osłona boczna (SSE). Kieruje
promieniowanie podczerwone ku
dołowi, oddalając je od ścian i materiałów
łatwopalnych.

Reflektor złącza „L”-
kształtnego (RE). Stosowany
nad „L”- kształtną (90°) rurą
promieniującą.

Reflektor „U”-kształtny (RU).
Stosowany nad „U”- kształtną rurą
promieniującą.

3.0 Instalacja

Montaż reflektora

Standardowe wyposażenie dodatkowe

*  Zastosowanie tego elementu uniemożliwia montaż reflektora pod kątem.
^  Sprawdź w tabeli odległości do materiałów łatwopalnych na stronie 7 minimalną odległość do materiałów łatwopalnych przy
       zastosowaniu osłon bocznych.

Akcesoria reflektora Opis Symbol
Reflektor złącza
„L”-kształtnego*

Reflektor złącza „L”-kształtnego, 90°, wykonany z polerowanego aluminium. Przy-
stosowany do umieszczenia nad pojedynczym złączem „L”- kształtnym.

RE

Reflektor złącza
„U”-kształtnego*

Reflektor złącza „U”-kształtnego, 180°, wykonany z polerowanego aluminium.
Przystosowany do umieszczenia nad pojedynczym złączem „U”- kształtnym.

RU

Osłona boczna*^ Polerowana osłona boczna powiększająca reflektor i używana do kierowania pro-
mieniowania podczerw. ku dołowi, z dala od ścian i materiałów łatwopalnych

SSE

Siatka ochronna Zapobiega utkwieniu przedmiotów pomiędzy rurą promieniującą, a
reflektorem. Wymagana przy montażu promiennika poniżej 2,4 m.

PG
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3.0 Instalacja

3.8 Montaż końcowy promiennika, montaż zawirowywacza.

Położenie zawirowywacza oraz rozmieszczenie połączeń kompensujących reflektora

Różne modele promienników o różnych mocach wymagają zastosowania zawirowywaczy o różnej długości. Wyjmij z kartonu 
wszystkie dostarczone elementy zawirowywacza i dostosuj go odpowiednio do promiennika. Sprawdź w instrukcji obsługi 
właściwy rozmiar zawirowywacza.

UWAGA

EDX 20

EDX 50

EDX 30

EDX 40

Palnik

Legenda

Złącze kompensacyjne
reflektora

Trwałe połączenie
reflektora

Komora spalania

Rura promieniująca

Położenie
zawirowywacza

EDX 60

Każda sekcja (840 mm) zawirowywacza musi być połączona z innymi 
i umieszczona w segmencie rury promieniującej położonym najdalej 
od palnika. WAŻNE: usuń część zawirowywacza, jeżeli
promiennik jest wyposażony w złącze „U” lub „L”- kształtne
(patrz str. 22).
Kolejność montażu rur, położenie zawirowywacza i połączeń 
kompensujących reflektora.
Ważne! Komora spalania i segmenty rury promieniującej muszą być 
zmontowane we właściwej kolejności.

*

*

*

Położenie zacisku rury promieniującej wykonanego ze 
stali nierdzewnej w modelach o mocy 50,0 kW i 
wyższej.

*

EDX 70
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3.0 Instalacja

Montaż zawirowywacza

22
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Rys. 3.18 • Montaż zawirowywacza

Rys. 3.19 Instalowanie zawirowywacza

Montaż zawirowywacza w rurze promieniującej:

1. Umieść zawirowywacz w ostatniej sekcji rury promieniującej, położonej najdalej od palnika.
    Uwaga: zawirowywacze dłuższe niż 3048 mm, umieszczone będą również w następnym odcinku rury.
2. Rozpocznij wsuwanie zawirowywacza od końca z gniazdem.
3. Przekręć zawirowywacz tak, aby był ustawiony pionowo.

Aby zmontować zawirowywacz:

UWAGA: zawirowywacz może być wsunięty do wnętrza rury po jego zmontowaniu.

1 Określ liczbę elementów potrzebną w Twoim modelu promiennika. Usuń jedną sekcję (840 mm)
        zawirowywacza, jeżeli promiennik wyposażony jest w złącze„L”-kształtne. Usuń dwie sekcje (2 x 840 mm)
        zawirowywacza, jeżeli promiennik wyposażony jest w złącze „U”-kształtne.    
2 Ustaw łapki zawirowywacza pod kątem 90°w stosunku do gniazda następnego elementu (patrz
        Rysunek 3.18).
3 Umieść łapki w gnieździe i przesuń tak, aby obie łapki były widoczne w otworze.
4 Ustaw łapki w centrum gniazda i przekręć sekcję zawirowywacza o 90°, aby połączyć elementy
        zawirowywacza w jedną całość.
5 Powtórz czynności przy pozostałych elementach zawirowywacza.
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2Gniazdo Łapki 3 4

Końcowe połączenie

WAŻNE: zawirowywacz musi
kończyć się równo z końcem
ostatniej sekcji rury promieniującej i
powinien być ustawiony pionowo.

1 2 3



23

EDX Series

WAMAFOR Sp. z o.o.     tel/fax: +48 61 872 06 07
ul. Inflancka  4                  e-mail: promienniki @wamafor.pl
61-132 Poznań                 www.wamafor.pl

ww
w.

wa
m

af
or

.p
l

3.0 Instalacja

3.9 System odprowadzania spalin

OSTRZEŻENIE
Niewystarczająca wentylacja i/lub niewłaściwie uszczelnione przewody odprowadzania
spalin mogą być przyczyną przedostawania się spalin do budynku, co może
spowodować problemy zdrowotne, zatrucie tlenkiem węgla lub śmierć.
Niewłaściwa wentylacja może być przyczyną pożaru, wybuchu, zranień lub śmierci.

Uszczelnij przewody odprowadzania spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami i trwale 
umocuj do wylotu ostatniej rury promieniującej. Przewietrzaj otoczenie i budynki zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji i odpowiednimi państwowymi i
lokalnymi przepisami.

System grzewczy może być wyposażony w przewody spalinowe lub pracować bez nich (patrz str. 27).
Odprowadzenie spalin może odbywać się przez ścianę boczną (poziome) lub dach (pionowe) i może być
pojedyńcze lub podwójne.

Postępuj zgodnie z niniejszymi wskazówkami i wszystkimi odpowiednimi przepisami, stosując je do
wszystkich modeli, zanim rozpoczniesz instalację elementów systemu wentylacyjnego. Lokalne przepisy
mogą się różnić.

Wymagania dotyczące systemu odprowadzania spalin :

 •  Uszczelnij przewód odprowadzania spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami i trwale umocuj do
               wylotu ostatniej rury promieniującej.
 
 •  W zimnym otoczeniu przewód spalinowy musi być izolowany.
 
 •  Nie używaj więcej jak dwóch kolan 90° w przewodzie odprowadzenia spalin.
 
 •  Aby uzyskać odległości do materiałów łatwopalnych, stosuj odpowiednią nasadkę ścienną lub
              dachową i przewód dwuścienny w celu odizolowania przewodu spalinowego przechodzącego przez
              łatwopalny materiał dach lub ściany budynku (patrz rysunki 3.20 – 3.23).
 
 •  Maksymalna długość przewodu spalinowego wynosi 6100 mm.



Osłona dystansowa

Osłona  dystansowa

WAMAFOR Sp. z o.o.     tel/fax: +48 61 872 06 07
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Odprowadzenie spalin przez ścianę boczną (poziome)

Wskazówki:
 •  Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do wnętrza promiennika, nachyl przewód spalinowy 20mm 
                   na każdy metr długości przewodu. Nie nachylaj rury promieniującej promiennika. 
 
 •  Przewód odprowadzenia spalin musi wystawać poza jakikolwiek łatwopalny występ budynku.

Rys. 3.21 • Nachylenie przewodu odprowadzenia spalin -
                    widok z boku 

Rys. 3.20 • Wymagania dot. systemu odprowadzania
                     spalin

Nakładka dachowego wyrzutu 
spalin

Dach

20mm nachylenia/m

 Rura spalinowa - 100 mm

Złącze przejściowe

Nakładka końcowa ściennego 
wyrzutu spalin

Dwuścienna rura kominowa

Nakładka dachowego 
wyrzutu spalin

Przewód spalinowy

Kołnierz burzowy

Nastawna osłona dachowa

Dwuścienna rura
kominowa

Dach

Złącze przejściowe

Promiennik

Szczelina (dookoła) minimum 26 mm

Szczelina (dookoła) minimum 26 mm

Podkładka przeciwogniowa

Kolano lub zamiennie 
złącze „Y”

610mm. Min. 

Kolano lub 
trójnik “Y”

3.0 Instalacja
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Wymagania dotyczace systemu odprowadzania spalin

Wskazówki:
 •	 Odsuń przewód poboru powietrza od przewodu spalinowego o przynajmniej 1200 mm poprzez
               umieszczenie przewodu spalinowego wyżej, jak sąsiadujący przewód poboru powietrza..
 •	 Przewód spalinowy powinien kończyć się minimum 610 mm ponad dachem.

Odprowadzenie spalin przez dach (pionowe)

Rys. 3.22 Pionowe odprowadzenie spalin – widok z boku.

Nakładka dachowego wyrzutu spalin

Dach
Dwuścienna rura
kominowa

Osłona dystansowa

Kolano lub zamiennie 
trójnik „Y”

min 610mm.

Złącze przejściowe

Dach

Zakończenie przewodu spalinowego

UWAGA: sprawdź lokalne przepisy. Mogą one różnić się od podanych niżej wartości.

• System odprowadzenia spalin powinien znajdować się przynajmniej 1200 mm od dolnej i bocznych
        krawędzi i 300 mm od górnej krawędzi okien, drzwi lub grawitacyjnych nawiewów powietrza do
        budynku. 
• System odprowadzenia spalin powinien kończyć się przynajmniej 900 mm ponad czerpnią
        powietrza zamontowaną w promieniu 3100 mm.
• Spód przewodu spalinowego musi znajdować się przynajmniej 300 mm nad poziomem gruntu i
        powinien wystawać poza jakikolwiek łatwopalny występ budynku. Przewody w pobliżu ścieżek
        komunikacyjnych powinny kończyć się minimum 2100 mm ponad poziomem gruntu.
• System odprowadzenia spalin należy zamontować tak, aby zapobiec jego zablokowaniu przez
        śnieg, ptaki itp. i uniknąć niszczenia materiałów budynku przez spaliny.
• Nakładka końcowa systemu odprowadzenia spalin powinna znajdować się przynajmniej 152 mm od
        ściany budynku.
• Przewody odprowadzenia spalin powinny wystawać poza jakikolwiek łatwopalny występ budynku.
        lub znajdować się minimum 915 mm poniżej tego występu.
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Rys. 3.23 Podwójny pionowy wyrzut spalin – widok z boku

Podwójny wyrzut spalin
 •  Trójnik odprowadzenia spalin (Y) należy zastosować, gdy podłączamy dwa promienniki do wspólnego
               przewodu odprowadzenia spalin, tak aby spaliny jednego promiennika nie przedostawały się do rury
               drugiego.
 •  Należy zastosować dwuścienny przewód odprowadzenia spalin o średnicy 150 mm wraz z nakładką 150mm.
 •  Promienniki podłączone do wspólnego odprowadzenia spalin muszą być sterowane tym samym
               termostatem. Nie pozwól aby pracowały pojedyńczo.
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Rys. 3.24 • Ścienny przewód odprowadzenia spalin – widok z boku

Nakładka
dachowego wyrzutu
spalin Dach

Trójnik odprowadzenia
spalin “Y”

Występ budynku (łatwopalny)

Ściana boczna

Dwuścienna 
rura 
spalinowa

Rura spalinowa
Osłona dystansowa

Nakładka końcowa
ściennego wyrzutu

spalin

150mm 
min.

1000mm min.

Złącze przejściowe
Promiennik

Promiennik

Osłona
dystansowa

Dwuścienna rura wentylacyjna

min. 610mm

3.0 Instalacja

Wymagania dotyczące systemu odprowadzania spalin
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3.0 Instalacja

Instalacja bez odprowadzenia spalin na zewnątrz – obiekty otwarte i półotwarte.

Gdy instalujesz promiennik bez odprowadzenia spalin na zewnątrz:

• Należy zastosować dostarczaną przez producenta nakładkę rozpraszającą spaliny.

• Wymagana jest wentylacja otoczenia w celu rozcieńczenia produktów spalania. Należy właściwie
    rozmieścić wlot powietrza i wyrzut spalin.

• Minimalna odległość pomiędzy wlotem powietrza i wyrzutem spalin wynosi 1220 mm.
    UWAGA: Gdy instalujesz promiennik „U”-kształtny, starannie oddziel spaliny od miejsca poboru powietrza.

• Wymagana jest minimalna wymuszona wymiana powietrza w ilości 2,0 m³/h na kW (gaz ziemny) oraz 
    2,3m3/h na kW (płynny gaz ropopochodny - propan).  
 UWAGA: Aby zapewnić właściwą wymianę powietrza można zastosować wentylację grawitacyjną
    lub wymuszoną. Lokalne przepisy mogą wymagać, aby mechaniczny system wydechowy
    był połączony z siecią elektryczną doprowadzającą napięcie do promienników, co umożliwi
    jednoczesną pracę obydwu systemów. 

•   Zaleca się zastosowanie przewodu poboru powietrza do spalania.     

Rys.  3.25 • Minimalne odległości od końców promiennika bez odprowadzenia spalin na zewnątrz.

310mm

OSTRZEŻENIE
UWAGA: sprawdź lokalne przepisy dotyczące opisanego rozwiązania.

 Promiennik nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych. Zastosowanie
  promiennika bez odprowadzenia spalin na zewnątrz w zamkniętych pomieszczeniach
 mieszkalnych i biurowych może być przyczyną strat materialnych, poważnych zranień lub
 śmierci. Używaj promiennika bez odprowadzenia spalin na zewnątrz jedynie w obiektach
 otwartych i półotwartych z odpowiednią wielkością wymiany powietrza.

310mm
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3.0 Instalacja

3.10 Zapotrzebowanie na powietrze niezbędne do procesu spalania.

UWAGA
Rury promieniujące wyposażone są w fabrycznie wyregulowany element ograniczający pobór powietrza.
Jeżeli niezbędne do spalania powietrze dostarczane jest do szczelnego pomieszczenia, należy zapewnić
wlot powietrza o powierzchni 440 mm² na każdy 1 kW mocy znamionowej rury promieniującej.
Jeżeli w pomieszczeniu, w którym zamontowana jest rura promieniująca znajdują się zanieczyszczenia
zawierające chlor lub fluor, występuje wysoka wilgotność albo inne zanieczyszczenia takie, jak trociny lub
gazy powstałe podczas spawania lub też, gdy w budynku występuje podciśnienie, czyste powietrze do
urządzenia musi być dostarczane przewodem z zewnątrz. Wlot powietrza powinien być zabezpieczony przed 
opadami atmosfertycznymi, ptakami, zamarzaniem itp.
Przewód poboru powietrza może być umieszczony na dachu lub w ścianie bocznej. Rysunki 3.26-3.28.
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Nakładka dachowego wlotu powietrza

Dach460mm 
Min.

Obudowa palnika
Elastyczna nakładka wlotu powietrzaRura 100 

mm

Ściana

Nakładka 
wlotu

powietrza
(sprzedawana

oddzielnie)

Elastyczna nakładka wlotu powietrza

Rura 100 mm
Obudowa palnika

28

Dach

Flexible Air 
Inlet Boot

Nakładka dachowego wlotu 
powietrza   
    

460mm Min. Rura 150 mm

Rura 100 mmRura 100 mm

Burner 
Control 
Box

Rysunek 3.26
Pionowy zewnętrzny przewód
poboru powietrza do pojedynczego
promiennika – widok z boku

Rysunek 3.27
Poziomy zewnętrzny przewód poboru
powietrza do pojedynczego
promiennika – widok z boku

Rysunek 3.28
Pionowy zewnętrzny przewód
poboru powietrza do dwóch
promienników – Widok z boku
UWAGA: Promienniki o
wspólnym przewodzie 
poboru powietrza muszą 
być sterowane przez ten 
sam termostat.
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             100mm                                       6 100 mm                    100 mm(poj.)/150 mm.(podwójny)                   6 100 mm

 130 mm                                       9 140 mm           100 mm(poj.)/200 mm(podwójny)                   9 140 mm

 150 mm                                     12 200 mm                                                   

  

Nakładka wlotu powietrza

   Średnica przewodu                   Max. długość przewodu                 Średnica przewodu           Max. długość przewodu

Obudowa palnika

                       Pojedynczy pobór powietrza                                                       Podwójny pobór powietrza

Skontaktuj się z dostawcą, jeżeli chcesz zastosować dłuższy przewód.

Wskazówki:

Ograniczenia długości i rozmiaru przewodów poboru powietrza

3.0 Instalacja

Zapotrzebowanie na powietrze niezbędne do procesu spalania.

Zasady ogólne:

  •     Dopuszcza się nie więcej, jak dwa kolana 90° na przewodzie poboru powietrza.
   
  •  Możliwość powiększenia. Użyj elastycznego przewodu o średnicy 100 mm do połączenia przewodu
                   poboru powietrza z obudową palnika.

  •  W środowisku wilgotnym stosuj przewody izolowane, rury PVC lub DWV , aby zapobiec występowaniu
                   zjawiska kondensacji na ich zewnętrznej powierzchni. 
  
  •  Nie pobieraj powietrza z obszaru poddasza.

      •  Wraz z poziomym przewodem do poboru powietrza z zewnątrz musi być stosowana nakładka
                   zabezpieczająca przed opadami atmosfertycznymi, ptakami, zamarzaniem itp. 
   Nakładka montowana jest po to, by zapobiec zablokowaniu przewodu. 
   Umieść wlot powietrza w miejscu, gdzie jego ekran nie będzie narażony na
                   zanieczyszczenie lub zatkanie przez brud, parę lub śnieg. Rysunek 3.27.

      •  Odsuń wlot powietrza od przewodu wyrzutu spalin o przynajmniej 100 mm. Wyrzut spalin umieść wyżej,
                  jak sąsiedni wlot powietrza.
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OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe podłączenie instalacji gazowej może być przyczyną
pożaru, wybuchu, powstania trujących oparów, pojawienia się
toksycznych gazów, uduszenia lub śmierci. Podłaczaj instalację
gazową oraz urządzenia zasilane gazem w zgodzie z państwowymi i 
lokalnymi przepisami.

3.0 Instalacja

3.11 Zasilanie gazem

WAŻNE! PRZED PODŁąCZENIEM RURY GAZOWEJ DO PROMIENNIKA:
•  Sprawdź rodzaj gazu zasilającego (podany na tabliczce znamionowej) odpowiedniego do Twojej
    instalacji.

• Sprawdź czy instalacja gazowa oraz przyłącze mają wystarczającą wydajność, aby w całości
    pokryć zapotrzebowanie na gaz wszystkich podłączone promienników, jak również innych urządzeń
    gazowych podłączonych do instalacji.

• Jeżeli stosujesz używane rury gazowe, sprawdź czy są czyste i czy ich stan jest porównywalny z
    nowymi rurami. Sprawdź całą instalację gazową zgodnie z lokalnymi normami.

• Sprawdź i potwierdź, że ciśnienie zasilania gazem jest właściwe. Na tabliczce znamionowej na
    obudowie palnika sprawdź wymagane minimalne i maksymalne ciśnienia zasilania (patrz poniższa
    tabela). Zasilające rury gazowe muszą mieć właściwy rozmiar, aby dostarczyć do promiennika
    odpowiednią ilość gazu pod właściwym ciśnieniem. Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia 

dopuszczalnego dla promiennika lub instalacji gazowej.

Zasilane gazem i zakresy ciśnień.

UWAGA: Sprawdź ciśnienie gazu pod jakim gaz jest dostarczany do zaworu gazowego promiennika. 

Rodzaj gazu Diagram Skład
Ciepło

spalania

Ciśnienie
na dyszy
palnika

Minimalne 
ciśnienie
zasilania

Maksymalne 
ciśnienie
zasilania

E (H) (G20) (GZ50)
Gaz ziemny 5 CH4 = 100 

[metan] 37,78MJ/m3
9-10 mbar 

(sprawdź parametry mod-
elu w tabeli na str. 3)

11,5-12,5 mbar 
(sprawdź parametry mod-

elu w tabeli na str. 3)
50 mbar

Lw (GZ41,5)
Gaz ziemny zaazotowany 6

CH4 = 86
N2 = 14
[metan]

30,98MJ/m3
9-10 mbar 

(sprawdź parametry mod-
elu w tabeli na str. 3)

 15,5-17,5 mbar 
(sprawdź parametry mod-

elu w tabeli na str. 3)
50 mbar

P (G31) 
Gaz płynny ropopochodny
propan

7
C3H8 = 

100
[propan]

95,65MJ/m3 25 mbar 27.5 mbar 50 mbar

Skontaktuj się z dostawcą w sprawie danych technicznych innych modeli zasilanych gazem Ls.ww
w.
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3.0 Instalacja

Podłączenie gazu

Omawiane promienniki mogą być montowane i obsługiwane jedynie przez wykwalifikowany personel
przeszkolony pod względem budowy i obsługi instalacji gazowych.
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Instalacja musi być zgodna z wymaganiami lokalnych przepisów.

WAŻNE! System grzewczy rozszerza się i kurczy podczas pracy. Połączenie pomiędzy promiennikiem,
instalacją gazową i wyrzutem spalin musi pozwalać na takie przemieszczenie. Należy unikać nadmiernego wyginania,
załamywania, skręcania lub wibracji. Wymagane jest stosowanie atestowanego elastycznego przyłącza
gazowego. Zaleca się stosowanie elastycznego przyłącza gazowego ze stali nierdzewnej zamontowanego w
jednej płaszczyźnie, bez ostrych zagięć, załamań lub skręceń.

Instalacja gazowa oraz przyłącze muszą być zawieszone niezależnie. Nie montuj instalacji gazowej w
sposób, który spowoduje że będzie ona obciążona masą promiennika. Podłącz główną rurę gazową z
atestowanym elastycznym przyłączem (Rysunek 3.29) Sprawdź ostrzeżenia na początku tego rozdziału.

Instalacja gazowa powinna być zamontowana zgodnie z lokalnymi przepisami i musi być do niej
swobodny dostęp. Jeżeli montujesz promiennik w agresywnym środowisku (mogącym spowodować korozję) lub w 
pobliżu substancji mogących spowodować korozję, zastosuj przyłącze gazowe odpowiednie do takiego środowiska. 
Nie używaj instalacji gazowej do uziemiania promiennika.

Aby podłączyć gaz:

1 Zainstaluj osadnik jeśli jakakolwiek część instalacji gazowej znajduje się w miejscu, gdzie może
         wystąpić kondensacja pary wodnej. Zmniejszy to możliwość przedostania się kamienia lub
         zanieczyszczeń do zaworu gazowego promiennika.
         UWAGA: 
         maksymalne ciśnienie gazu zasilającego promiennik wynosi 50 mbar. W sytuacji gdy ciśnienie w instalacji 
 gazowej jest wyższe, należy je zredukować, zgodnie z bowiązującymi przepisami.

2 Uformuj elastyczne nierdzewne przyłącze gazowe na kształt łagodnego „C” pozostawiając 305
         mm odstępu pomiędzy końcowymi nakrętkami przyłącza (patrz rys. 3.29).

3 Podłącz zawór kulowy do rury gazowej. Podłącz do rurociągu złącze gazowe i dokręć w celu
        uszczelnienia połączenia. Stosuj wyłącznie rury odporne na działanie gazów płynnych ropopochodnych.

4 Podłącz przyłącze elastyczne do adaptera i do elektrozaworu promiennika. Uszczelnij połączenia.
 UWAGA: Nadmierne przekręcenie kolektora gazowego może zmienić liniowe położenie dyszy. Zawsze
         używaj dwóch kluczy podczas skręcania połączeń rur.

5 Na zakończenie montażu należy sprawdzić szczelność instalacji gazowej zgodnie z lokalnymi
        przepisami.

WAŻNE: Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy lokalne warunki dystrybucji, charakter gazu i 
ciśnienia, a także parametry urządzenia odpowiadają sobie nawzajem.

OSTRZEŻENIE
Instalacja, obsługa i konserwacja tych urządzeń niezgodne z zaleceniami mogą być przyczyną
strat materialnych, zranień lub śmierci. Urządzenia mogą być montowane i obsługiwane jedynie
przez wykwalifikowany personel przeszkolony pod względem budowy i obsługi instalacji
gazowych.
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OSTRZEŻENIE

Rysunek 3.29 Podłączenie gazu (widoczne
elastyczne przyłącze gazowe) – widok z boku.

Rysunek 3.30 Podłączenie gazu (widoczne
elastyczne przyłącze gazowe) – widok z przodu.

305mm

Nierdzewne elastyczne
przyłącze gazowe
uformowane na kształt
łagodnego „C”

 Adapter

Max. przemieszczenie 50 mm

Osadnik

Ruch promiennika

 Adapter

Obudowa
palnika
Widok z boku

Zawór kulowy gwintowany

 45°

Osadnik

Poziom

 45°

Obudowa palnika
Widok z przodu
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Sprawdzanie szczelności instalacji przy pomocy otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu,
może prowadzić do pożaru lub wybuchu i może być przyczyną poważnych zranień lub śmierci.
Sprawdzaj szczelność zgodnie z zaleceniami lokalnych przepisów.

3.0 Instalacja

Zasilanie gazem

UWAGA
Nakrętki przyłącza elastycznego ze stali nierdzewnej powinny być podłączane przez adapter. Nie mogą być
one podłączane bezpośrednio do rury gazowej.
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3.12 Wymagania elektryczne
•   Instalacja elektryczna zasilająca promiennik musi być wykonanan zgodnie z obowiązujacymi przepisami.
• Sprawdź czy napięcie elektryczne w Twojej instalacji odpowiada napięciu zasilania promiennika (podane
    na tabliczce znamionowej).
• Rura promieniująca pracuje przy napięciu 230 V, 50 Hz, prądzie jednofazowym. Prąd znamionowy
    wynosi 0,8 A.  
• Rurę promieniującą należy uziemić zgodnie z normami.
• Połączenie z siecią elektryczną powinno umożliwiać całkowite odłączenie napięcia. 
• Pomiędzy promiennikiem, a urzadzeniami elektrycznymi i przewodami należy utrzymać odległość jak od
    materiałów łatwopalnych (patrz str. 7).
• Przewody nie mogą przechodzić nad lub pod rurą promieniującą by nie były narażone na działanie
    promieniowania cieplnego.
• Jeżeli dwie rury promieniujące wyposażone są we wspólny układ wyrzutu spalin, muszą być sterowane
    jednym termostatem.
• UWAGA! Zadbaj o właściwe podłączenie biegunów elektrycznych.

Rys. 3.31 Schemat połączeń elektrycznych uwzględniający termostat.
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Wewnętrzny schemat elektryczny

Rys.  3.32 - Wewnętrzny schemat elektryczny.

Jeżeli którykolwiek z oryginalnych przewodów dostarczonych z urządzeniem musi być wymieniony, należy
zastąpić go przewodem z materiału odpornego na temperaturę przynajmniej 105°C.

UWAGA. Jeżeli dwa grzejniki wyposażone są we wspólny wyrzut spalin, wymagane jest, aby były sterowane 
za pomocą tego samego termostatu. Zaleca się też, aby wyłączniki ciśnieniowe obu urządzeń były ze sobą 
powiązane. Skontaktuj się z dostawcą w sprawie szczegółowych instrukcji.
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OSTRZEŻENIE

Instrukcja rozruchu podczas oddawania urządzenia do eksploatacji.
1  Upewnij się, że zawór przed promiennikiem jest zamknięty.
2  Usuń powietrze z rurociągu gazowego i wykonaj test szczelności zgodnie z odpowiednimi normami.
3  Upewnij się, czy wszystkie przyłącza elektryczne doprowadzone są do promiennika i czy urządzenie jest  
         uziemione.
4  Wykręć śrubę z punktu testowania ciśnienia i podłącz ciśnieniomierz.
5  Otwórz zawór gazowy. Włącz zasilanie promiennika. Po etapie przewietrzania, zawór gazowy jest
         przygotowany do pracy i będzie  próbował zapalić gaz przez 5-10 sekund. Jeśli na koniec tego etapu zapłon
 nie nastąpi, promiennik wyłączy się. By uruchomić urządzenie ponownie, odłącz napięcie.
6  Podczas pracy urządzenia sprawdź i w razie konieczności wyreguluj ciśnienie robocze. Sprawdź w
  Specyfikacji Technicznej na str 3 i 4 szczegóły dotyczące gazu.

Instrukcja zapalania.
1  Upewnij się, że pokrywa palnika jest zabezpieczona. 
2  Sprawdź czy gaz dociera do promiennika.
3  Włacz urządzenie (zwykle przez uruchomienie termostatu).
4  Jeżeli promiennik nie rozpocznie pracy zamknij gaz i odłącz napięcie elektryczne (ustaw termostat na 
         najniższą wartość lub wyłącz) . Odczekaj 5 minut zanim powtórzysz powyższe czynności  (1-3).

Instrukcja wyłączania.
1  Odłącz napięcie elektryczne.
2  W razie potrzeby odłącz dopływ gazu do promiennika.
3  Odczekaj 5 minut przed ponownym uruchomieniem promiennika.

Promiennik ten nie jest wyposażony w system zapłonowy z płomieniem dyżurnym.
Nie próbuj zapalać promiennika ręcznie.

4.0 Zasada działania promiennika

4.0 Zasada działania promiennika

Obwód startowy

Wentylator nadmuchowy zamontowany w obudowie palnika jest wyregulowany tak, aby dostarczyć właściwą 
ilość powietrza niezbędnego do procesu spalania. Pracujący wentylator podnosi ciśnienie w komorze palnika, 
co powoduje załączenie wyłącznika ciśnieniowego. Rura promieniująca przedmuchiwana jest przez 10 sekund, 
a moduł sterujący wywołuje iskrę na elektrodach. Następuje otwarcie zaworu gazowego i w ciągu 10 sekund 
następuje zapłon. Jeżeli zapłon nie nastąpi, promiennik wyłączy się. By ponownie załaczyć urządzenie, po prostu 
odłącz napięcie na przynajmniej 2 sekundy.

Obwód roboczy
Po zapłonie elektroda jonizacyjna kontroluje obecność płomienia. Tak długo jak płomień jest obecny, zawór 
gazowy jest otwarty. Jeżeli płomień zgaśnie, sterownik zamknie zawór w ciągu jednej sekundy i rozpocznie się 
nowa sekwencja czynności, identycznych jak przy uruchamianiu. Jeśli trwały płomień nie pojawi się w ciągu 
10 sekund, urządzenie wyłączy się. W tej sytuacji osoba obsługująca urządzenie może wyłączyć urządzenie i 
przywrócić je do pozycji startowej przez odłączenie napięcia elektrycznego.

Kolejne etapy pracy promiennika
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Data Okres obsługowy Części wymagające wymiany

OSTRZEŻENIE
Używaj okularów ochronnych podczas czyszczenia 
promiennika.
Odłącz napięcie przed przystąpieniem do obsługi 
promiennika.
Nie uruchamiaj urządzenia wymagającego naprawy.

Dziennik obsługi

Czynności obsługowe:
Gazowe promienniki podczerwieni wymagają minimalnej ilości rutynowej obsługi do utrzymania ich
szczytowej formie.
•  Upewnij się, że komora wirnika wentylatora jest czysta. Jeżeli brud stanowi problem, zaleca się montaż
     przewodu pobierającego powietrze niezbędne do procesu spalania z zewnątrz.

•   Okresowo sprawdzaj stan komory spalania i rury promieniującej. Wymień jeśli pojawią się oznaki
     uszkodzenia. Skontaktuj się z serwisem, jeżeli naprawa jest niezbędna. Nie uruchamiaj urządzenia.

• Okresowo sprawdzaj stan instalacji doprowadzającej gaz do promiennika. Sprawdź czy nie ma wycieków,
     uszkodzeń, śladów zmęczenia materiału lub korozji. Nie uruchamiaj urządzenia jeśli wymagana jest
     naprawa i odetnij dopływ gazu zasilającego promiennik. Skontaktuj się z serwisem. 
• Okresowo sprawdzaj stan systemu odprowadzenia spalin z promiennika. Sprawdź czy nie ma wycieków,
     uszkodzeń, śladów zmęczenia materiału lub korozji. Nie uruchamiaj urządzenia jeśli wymagana jest
     naprawa. Skontaktuj się z serwisem.

• Sprawdzaj stan elektrody. Jeżeli jest zniszczona należy wymienić ją razem z podstawką.

• Aby uzyskać efektywne ogrzewanie promiennikowe, zawsze utrzymuj w czystości reflektory 
poprzez odsysanie lub zdmuchiwanie brudu i/lub pyłu z obu stron reflektora.    

WAMAFOR Sp. z o.o.     tel/fax: +48 61 872 06 07
ul. Inflancka  4                  e-mail: promienniki @wamafor.pl
61-132 Poznań                 www.wamafor.pl
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Objaw Powód Przeciwdziałanie
Termostat uruchomiony. Wentylator nie 
rozpoczyna pracy.

1.Rozłączony bezpiecznik.
2.Zepsuty termostat.
3.Luźny lub odłączony przewód elektryczny.
4.Zepsuty wentylator.

1.Załącz.
2.Wymień.
3.Napraw.
4.Napraw lub wymień.

Termostat uruchomiony. Wentylator
pracuje. Elektrody nie podają iskry.

1.Luźny lub odłączony przewód elektryczny.
2. Pokrywa obudowy lub uszczelka nie na swoim 
miejscu.
3.Całkowicie lub częściowo niedrożny wylot 
wentylatora
4.Niedrożny przewód wyłącznika ciśnieniowego.
5.Zepsuty wyłącznik ciśnienieniowy.
6.Zepsuty zespół elektrod.
7.Zepsuty obwód sterujący.

1.Napraw .
2.Wstaw na miejsce.
3.Oczyść.
4.Oczyść.
5.Wymiana. Nie naprawiać.
6.Wymień.
7.Wymień obwód sterujący.

Termostat uruchomiony, wentylator
i elektrody działają. Po 10 sekundach 
elektrody przestają iskrzyć.
Brak powtórnego zapłonu.

1.Zamknięty dopływ gazu.
2.Brudna lub zwężona dysza.
3.Zepsuty automatyczny zawór gazowy.           
Odłączony przewód elektryczny zaworu.

1.Otwórz wszystkie zawory gazowe.
2.Oczyść miękką szmatką.
3.Wymień lub napraw.

Termostat działa. Wentylator i
elektrody pracują. Palnik wyłącza się i
nie startuje ponownie.

1.Brak uziemienia.
2.Zepsuty obwód sterujący.
3.Niskie ciśnienie gazu.
4.Zwarcie obwodu sterującego.

1.Podłącz uziemienie do puszki zbiorczej.
2.Wymień.
3.Zapewnij odpowiednie ciśnienie gazu.
4.Napraw lub wymień.

Termostat działa. Wentylator i
elektrody pracują. Następuje zapłon.
Palnik włącza się. Palnik wyłącza się.

1. Niskie ciśnienie gazu.
2. Zawirowywacz zamontowany w złej pozycji
3.Zepsuty wyłącznik ciśnieniowy.
4. Zwężony przewód poboru powietrza

1.Zapewnij właściwe ciśnienie gazu.
2.Zmień położenie zawirowywacza.
3.Wymień.
4.Oczyść.

Spadek wydajności grzejnika 1.Niskie ciśnienie gazu.
2. Brudna lub zwężona dysza.
3.Obcy obiekt wewnątrz palnika
4.Urządzenie na przemian włącza się i wyłącza.
5.Reflektor brudny.
6.Reflektor nie leży na swoim miejscu.
7.Zapchany wentylator.

1.Zapewnij właściwe ciśnienie gazu.
2.Oczyść miękką szmatką.
3.Oczyść.
4.Sprawdź poprzednie objawy.
5.Oczyść środkiem do aluminium i wypoleruj szmatką.
6.Skoryguj położenie.
7.Oczyść.

Rura promiennika przepuszcza spaliny 1.Źle połączone rury.
2.Dziury lub pęknięcia w rurze.

1.Upewnij się, że rury zachodzą na siebie.
2.Upewnij się, że zaciski rur są dobrze skręcone. Dokręć
   lub wymień zaciski, jeśli trzeba
3.Wymień rury.

Kondensacja 1.Zbyt długi przewód spalinowy.
2.Zastosowano niewłaściwą rurę kominową

1.Skróć przewód spalinowy.
2.Zastosuj odpowiednią rurę.

Rura promieniująca wygina się. 1. Niewłaściwa ilość powietrza do spalania.
2. Przegrzanie.
3. Zanieczyszczone powietrze do spalania.
4.Promiennik nie ma możliwości swobodnego 
wydłużania się.

1. Zapewnij w obiekcie stałe otwory wentylacyjne o
pow. 4,4cm² na każdy 1 kW mocy promienników.
2. Sprawdź ciśnienie gazu i średnicę dyszy.
3. Zamontuj przewód doprowadzający świeże powietrze.
4. Zastosuj elastyczny wlot powietrza lub wyrzut spalin

Korozja rury 1.Zanieczyszczone powietrze do spalania. 1.Podłącz przewód dostarczający świeże powietrze

Niemożliwa wzrokowa kontrola palnika. 1.Brudne lub okopcone szkło wziernika.
2.Urządzenie zamontowano do góry nogami.

1.Wyjmij, oczyść lub wymień.
2.Zamontuj poprawnie.

Okopcony przewód spalinowy 1.Niewłaściwa ilość powietrza do spalania.
2. Niewłaściwy gaz.
3. Zanieczyszczony lub zablokowany wentylator.
4. Spaliny przedostają się do wlotu powietrza.

1.Zapewnij w obiekcie stałe otwory wentylacyjne o
pow. 4,4cm² na każdy 1 kW mocy promienników..
2. Zapewnij właściwy gaz.
3. Oczyść.
4. Oddziel wylot spalin od wlotu powietrza.

Zapach lub dym w przestrzeni
(normalne przy pierwszym wypalaniu 
i ustępują po około 20 minutach 
początkowego spalania).

1. Odparowują rozpuszczalniki z powierzchni rur.
2. Odparowują oleje i rozpuszczakników z podłogi.
3. Spaliny z maszyn pracujących w obiekcie.
4.  Lużna rurka odpowietrznika

1. Zapewnij właściwą wentylację.
2. Zapewnij właściwą wentylację.
3. Dokręć zaciski rurowe do 30-44 Nm.
4. Uszczelnij rury wentylacyjne.

Tab. 5.1 Wykrywanie i usuwanie podstawowych usterek

5.0 Obsługa

5.1 Wykrywanie i usuwanie podstawowych usterek
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5.2 Zmiana rodzaju gazu zasilającego promiennik

Zmiana gazu zasilającego promiennik z gazu ziemnego na płynny (propan).

Zmiana gazu zasilającego promiennik z płynnego (propanu) na gaz ziemny.

 Jeżeli promiennik jest już zainstalowany odetnij dopływ gazu oraz energii elektrycznej, a następnie zdejmij 
palnik promiennika i połóż go na ziemi.

 Usuń dyszę gazową i kołnierz wlotu powietrza do palnika.
 Zamontuj dyszę i kołnierz o średnicy właściwej dla promienników zasilanych propanem (tab. 1.2) .
 Zainstaluj ponownie palnik, podłącz energię elektryczną i gaz.

 Podłącz mienik ciśnienia do punktu pomiaru ciśnienia roboczego na wylocie z zaworu gazowego         
(patrz strona 35).

 Włącz promiennik.
 Odczytaj ciśnienie robocze na mierniku.  Powinno być ustawione na 25 mbar.

 Usuń uszczelkę ze śruby regulacyjnej.  Przekręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby podnieść 
ciśnienie gazu do 25 mbar (patrz: regulacja ciśnienia na stronie 39).

 Gdy ciśnienie robocze ustabilizuje się na poziomie 25 mbar, wyłącz promiennik.

 Odłącz miernik ciśnienia i wkręć  z powrotem śrubę zabezpieczającą.
 Uszczelnij śrubę regulacyjną poprzez użycie pierścienia uszczelniającego.
 Wymień lub skoryguj etykietę z danymi promiennika w celu poinformowania, że promiennik został 

dostosowany do zasilania gazem płynnym
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 Jeżeli promiennik jest już zainstalowany odetnij dopływ gazu oraz energii elektrycznej, a następnie zdejmij 
palnik i połóż go na ziemi.

 Usuń dyszę gazową i kołnierz wlotu powietrza do palnika.
 Zamontuj dyszę i kołnierz o średnicy właściwej  dla prom. zasilanych gazem ziemnym (tab.1.2) .
 Zainstaluj ponownie palnik, podłącz energię elektryczną i gaz..

 Podłącz mienik ciśnienia do  punktu pomiaru ciśnienia roboczego na wylocie z zaworu gazowego         
(patrz strona 35).

 Włącz promiennik.
 Odczytaj ciśnienie robocze na mierniku.  Powinno być ustawione na 15 mbar.

 Usuń uszczelkę ze śruby regulacyjnej.  Przekręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
aby obniżyć ciśnienie gazu do 15 mbar (patrz: regulacja ciśnienia na stronie 39).

 Gdy ciśnienie robocze ustabilizuje się na poziomie 15 mbar, wyłącz promiennik.

 Odłącz miernik ciśnienia i wkręć  z powrotem śrubę zabezpieczającą.
 Uszczelnij śrubę regulacyjną poprzez użycie pierścienia uszczelniającego.
 Wymień lub skoryguj etykietę z danymi promiennika w celu poinformowania, że promiennik został 

dostosowany do zasilania gazem ziemnym.

      UWAGA! 
    W przypadku zmiany na inne rodzaje gazów lub przy innych typach zaworów
    gazowych (dotyczy starszych modeli), niż podane w powyższych przykładach, 
    skontaktuj się z dostawcą urządzeń.
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Regulacja ciśnienia gazu
Na zaworze SIT ciśnienie gazu jest regulowane za pomocą śruby regulacyjnej ciśnienia. Na zaworze typu  0.840.061 , 
z regulatorem, obróć śrubę w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) aby zwiększyć ciśnienie.   
 
Śruba regulacji ciśnienia przykryta jest pierścieniem uszczelniającym. Musi on być usunięty przed regulacją i 
założony z powrotem po jej zakończeniu..

Rys. 5.2 • Śruba regulacji ciśnienia zaworu gazowego.

Śruba regulacji 
ciśnienia

5.0 Obsługa
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Rys. 5.3 Elementy składowe palnika

Nr części Opis
TP-1 Pokrywa obudowy palnika TP-35* V.2 Przewód uziemiający
TP-5 Uszczelka kołnierza rury TP-65I Zawirowywacz - element 838mm 
TP-9 Mufka instalacyjna TP-68B Tuleja prowadząca przewodów 1/2” 
TP-10 Kanał kablowy TP-70^ Uszczelka pokrywy palnika (w metrach)^
TP-11 Obudowa zespołu elektrod zapłon. TP-76 Uszczelka gumowa
TP-12 Pokrywa obudowy zesp. elektrod TP-82 Centralny wspornik reflektora
TP-17 Zespół wziernika bocznego TP-105 Nakładka końcowa reflektora
TP-19B Wieszak (101mm) ze sprężynką TP-106 Zatrzask nakładki
TP-20C Reflektor aluminiowy 3050mm TP-108 Rura z dodatkiem tytanu 1525mm z zaciskiem
TP-20D Reflektor ze stali nierdzewnej 3050mm TP-111 Rura aluminiowana1525mm z zaciskiem
TP-21B Zacisk rury 101mm TP-112 Reflektor aluminiowy 1525mm 
TP-26A Rura promieniująca Alum.,prosta 3050mm TP-113 Sprężynka reflektora

TP-26B Rura-komora spalania z dod. tytanu 3050mm TP-114
Wlot powietrza z ekranem-plastik– skontaktuj się z 
dostawcą

TP-26C Rura prom. 3050mm formow. na gorąco niemalowana TP-200A Kierownica palnika (14,7-29,3 kW)
TP-26D Rura promieniująca ze stali nierdzewnej 3050mm TP-201B Kierownica palnika (36,6-51,2 kW)
TP-26E Rura-komora spalania ze stali nierdzewnej 3050mm TP-204 Dysza gazowa – skontaktuj się z dostawcą
TP-31B Uchwyt obudowy palnika TP-208B Uchwyt montażowy zaworu gazowego

Tab. 6.1 • Tabela 6.1 Lista części – seria EDX

^ Całkowita długość wymagana do uszczelnienia jednego palnika - 1.83m. *Bezpośrednia kontrola obecności płomienia.
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Rys. 5.4  Elementy rury i reflektora promienników rurowych

Nr części Opis
TP-212 Złącze zaworu gazowego TP-628B Lampka kontrolna zielona
TP-217 Przyłącze ciśnieniowe TP-633B Zawór kulowy
TP-218 Rurka czujnikowa wył. ciśnieniowego (wyrzut spalin) TP-635A Główna wiązka przewodów zaworu
TP-219 Rurka czujnikowa różnicowa (palnik) TP-650 Przewód 12kv odporny na temp. w osłonie gum.
TP-220 Zacisk rury wykonany ze stali nierdzewnej 101mm TP-651A Sterująca płytka elektroniczna
TP-223 Rura gazowa TP-651B* Sterująca płytka elektroniczna Pactrol 230V
TP-303 Prawa ścianka obudowy palnika - podaj model TP-652 Wiązka przewodów - zdalna kontrola płomienia
TP-304 Obudowa palnika - podaj model TP-652B* Wiązka przewodów - bezpośr.  kontrola płomienia
TP-321 Uszczelka płytki zespołu elektrod zapłonowych TP-656A Filtr przeciwiskrowy
TP-330 Uszczelka przegrody TP-664D Różnicowy wyłącznik ciśnieniowy- .10 (25Pa)
TP-331 Zielony pręt samogwintujący do uziemienia TP-664E Różnicowy wyłącznik ciśnieniowy - .14 (35Pa)
TP-383B Płytka zespołu elektrod TP-664F Różnicowy wyłącznik ciśnieniowy - .20 (50Pa)
TP-501 Przegroda wewnętrzna palnika - podaj model TP-664G Różnicowy wyłącznik ciśnieniowy
TP-510 Gazowe złącze gwintowane TP-702 Lewa ścianka obudowy palnika - podaj model
TP-553 Uchwyt montażowy zespołu elektrod TP-735 Przewód 3-żyłowy - podaj model
TP-554 Uszczelka uchwytu zespołu elektrod TP-740B Zawór gazowy 230V 
TP-555 Zespół elektrod zapłonowych TP-745 Zaślepka
TP-580 Rura zapłonowa palnika z kołnierzem TP-3055* Zesp.dwóch elektrod-bezp..kontr.obecności płom.
TP-615 Wentylator 220-240V 50/60Hz TP-3571 Palnik nierdzewny (czarny) - skontaktuj się z dostaw.
TP-628A Lampka kontrolna czerwona TP-3083* Podstawa zespołu elektrod

*Bezpośrednia kontrola obecności płomienia.
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6.0 Zestaw montażowy promienników
Zanim rozpoczniesz instalację, sprawdź czy masz wszystkie elementy wchodzące w skład Twojego
promiennika. Sprawdź w poniższej tabeli listę części do Twojego modelu promiennika. Materiały, których
nie ma w zestawie (tj. wkręty samowiercące, elementy komina do wyrzutu spalin, przyłącza itp.) dostarcza
instalator.

TP-19B Wieszak ze sprężynką

TP-105 Nakładka 
końcowa reflektora

TP-21B Zacisk rury TP-106 Zatrzaski 
nakł

Zawór kulowy* 
(opcja)

Elastyczne przyłącze 
gazowe ze stali 

nierdzewnej* (opcja)

Instrukcja montażu, 
obsługi i konserwacji

TP-82 Centralny wspornik 
reflektora

Elementy montażowe promienników

* Wyposażenie opcjonalne - skontaktuj się z dostawcą promienników.

Nr części         Opis EDX 20 EDX 30 EDX 40 EDX 50 EDX 60 EDX 70
TP-19B Wieszak ze sprężynką 3 4 5 6 7 8

TP-19E* Przedłużany wieszak ze 
sprężynką*

Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Opc.

TP-21B Zacisk rury 2 3 4 5 6 7

TP-82 Centralny wspornik reflektora 2 3 4 5 6 7

TP-105 Nakładka końcowa reflektora 2 2 2 2 2 2

TP-106 Zatrzask nakładki reflektora 8 8 8 8 8 8
* Zawór kulowy* Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Optc
* Elastyczne przyłącze gazowe* Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Opc.
LIOEDXc Instrukcja montażu, obsługi i 

konserwacji
1 1 1 1 1 1

TP-19E Przedłużany 
wieszak ze sprężynką*

(opcja)

Seria EDX
Installation, Operation, 
Maintenance and Parts Manual

WAMAFOR Sp. z o.o.
ul. Inflancka  4
61-132 Poznań

tel/fax: +48 61 872 06 07
e-mail: promienniki @wamafor.pl

www.wamafor.pl
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