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BLP 14 kW

BLP 15 kW R

BLP 26 kW

BLP 33 kW

BLP 53 kW

BLP 73 kW

BLP 26 kW DV
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BLP 73 kW DV

BLP 33 kW E

BLP 53 kW E

BLP 73 kW E

BLP 103 kW E
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1. OPIS
Jest to przeno ny ogrzewacz powietrza 
pracuj cy na ciek ym gazie; cechy 
charakterystyczne to ca kowite 
wykorzystanie paliwa oraz wymiana 
ciep a dzi ki bezpo redniemu mieszaniu 
sie powietrza wlotowego z produktami 
spalania. Urz dzenie posiada praktyczny 
uchwyt u atwiaj cy przenoszenie. 
Ogrzewacz zosta  wyprodukowany 
zgodnie ze norm  EN 1596.

2. OSTRZE ENIA

WA NE: Nie nale y u ywa  tego 
urz dzenia do ogrzewania domów i 
budynków mieszkalnych; u ycie w 
budynkach u yteczno ci publicznej 
musi by  zgodne z przepisami 
obowi zuj cymi w danym kraju.

WA NE: Urz dzenie nie jest 
przeznaczone do u ycia przez osoby 
( cznie z dzie mi) niepe nosprawne 

Þ zycznie i umys owo lub nieposiadaj ce 
wiedzy i do wiadczenia chyba, e osoba 
odpowiedzialna za ich bezpiecze stwo 
nadzoruje jego u ycie. Dzieci musz  by  
pod sta  opiek  dla pewno ci, e nie 
bawi  si  urz dzeniem. Zwierz ta nie 
powinny mie  styczno ci z urz dzeniem.

WA NE: NIeprawid owa 
eksploatacja ogrzewacza mo e 
doprowadzi  do urazów, poparze , 
wybuchu, pora enia pr dem, zatrucia 
lub utraty ycia. Pierwsze symptomy 
zatrucia tlenkiem w gla s  podobne do 
objawów grypy z bólem g owy, zawrotow 
g owy i/lub nudno ci. Te objawy 
mog  by  wynikiem nieprawid owego 
funkcjonowania urz dzenia. JE ELI 
WYST PI  WYMIENIONE SYMPTOMY 
NALE Y NATYCHMIAST WYJ  NA 

WIE E POWIETRZE oraz zleci  
napraw  ogrzewacza kontaktuj c si  z 
punktem sprzeda y.

WA NE: PRZED PRZYST PIENIEM DO MONTA U, URUCHOMIENIEM 
LUB KONSERWACJ  URZ DZENIA NALE Y PRZECZYTA  ZE 
ZROZUMIENIEM NIENIEJSZ  INSTRUKCJ . NIEPRAWID OWE 
U YTKOWANIE MO E PROWADZI  DO POWA NYCH URAZÓW. 

NINIEJSZ  INSTRUKCJ  NALE Y ZACHOWA  DO WYKORZYSTANIA 
W PRZYSZ O CI.
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WA NE:Wszystkie prace zwi zane 
z czyszczeniem, konserwacj  i 
naprawami, które wymagaj  dost pu to 
podzespo ów stwarzaj cych zagro enie 
(np. wymiana uszkodzonego przewodu 
zasilania) powinny by  wykonane przez 
producenta, serwis posprzeda owy lub 
osob  o podobnych kwaliÞ kacjach w 
sposób mo liwie bezpieczny nawet, je li 
przewiduje si  od czenie od g ównego 
ród a zasilania.
2.1.Aby poprawnie i oszcz dnie 

u ytkowa  urz dzenie nale y przestrzega  
obowi zuj cych w danym kraju przepisów 
i norm.

2.2.Ogrzewacz potrzebuje odpowiedniej 
ilo ci wie ego powietrza do poprawnego 
dzia ania. Dlatego przeznaczony jest 
do u ytku zewn trznego lub w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach gdzie 
zapewniona jest wystarczaj ca ilo  
powietrza. Odpowiedni  wentylacj  mo na 
zapewni  dostosowuj c moc grzewcz  
urz dzenia do rozmiarów pomieszczenia 
wed ug nast puj cej proporcji: 1 m3 na 
ka de 100 W mocy. W adnym przypadku 
nie zaleca si , aby pomieszczenie by o 
mniejsze ni  100 m3. Odpowiednia wymiana 
powietrza mo e by  zapewniona dzi ki 
otworowi wentylacyjnemu spe niaj cemu 
nast puj ce wymagania: wielko  25 cm2 
na 1 kW mocy grzewczej (minimum 250 
cm2), umiejscowienie dok adnie pomi dzy 
górna a doln  cz ci  pomieszczenia. 
Monta  musi by  zgodny z obowi zuj cymi 
w danym kraju normami, cznie z normami 
technicznymi oraz przepisami BHP i 
ochrony przeciw po arowej.

2.3.Urz dzenie mo e s u y  wy cznie 
jako ród o gor cego powietrza (tryb 
ogrzewania) lub jako wiatrak (tryb 
wentylacji, dotyczy modeli wyposa onych 
w t  funkcj ). Nale y skrupulatnie 
przestrzega  tych instrukcji.

2.4.Producent nie ponosi adnej 
odpowiedzialno ci za uszkodzenia mienia 

lub urazy u osób powsta e w wyniku 
nieprawid owej eksploatacji urz dzenia.

2.5.Ogrzewacz mo e pracowa  tylko 
na konkretnym, jasno okre lonym paliwie 
b d c pod czonym do pr du o napi ciu 
i nat eniu podanym na tabliczce 
przymocowanej do urz dzenia.

2.6.Nale y si  upewni  czy urz dzenie 
jest pod czone do odpowiedniej sieci 
elektrycznej posiadaj cej wy cznik 
ró nicowo-pr dowy oraz odpowiednie 
uziemienie.

2.7.Nale y u ywa  przed u aczy 
posiadaj cych odpowiednie uziemienie.

2.8.Ogrzewacz musi by  umiejscowiony 
na stabilnym i odpornym na ogie  pod o u, 
aby zniwelowa  ryzyko po aru.

2.9.Zabroniona jest eksploatacja 
urz dzenia w piwnicach i pomieszczeniach 
pod powierzchni  ziemi.

2.10.Zabroniona jest eksploatacja 
urz dzenia w miejscach sk adowania farb 
i rozpuszczalników oraz tam gdzie mog  
wystapi  atwopalne gazy lub opary.

2.11.Je eli ogrzewacz jest 
ekploatowany w pobli u brezentu 
impregnowanego, zas on p óciennych lub 
podobnych materia ów nale y rozwa y  
zastosowanie dodatkowych zabezpiecze  
ognioodpornych. Nale y si  upewni , e 
nagrzewaj ce si  cz ci urz dzenia s  w 
odpowiedniej odleg o ci od atwopalnych 
materia ów (tkaniny, papier, drewno itd.) 
lub materia ów termonietrwa ych ( cznie z 
kablem zasilania); ta odleg o  w adnym 
wypadku nie mo e by  mniejsza ni  2,5 m.

2.12.Butl  gazow  nale y umie ci  
w bezpiecznej pozycji za urz dzeniem 
(Rys 1). Ogrzewacz nigdy nie mo e by  
zwrócony w stron  butli (Rys 2).

2.13.Przep yw powietrza przez 
szczelin  wentylacyjn  wlotow  (z ty u) 
oraz sczelin  wentylacyjn  wylotow  (z 
przodu) nie mo e by  zak ócony (Rys 
3). Nie nale y pod cza  do ogrzewacza 
adnych przewodów wentylacyjnych. 
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Nale y upewni  si , e wloty powietrza 
umiejscowione przy podstawie nie s  
niczym zas oni te (dotyczy modeli, w 
których zastosowano takie rozwi zanie).

2.14.Je eli ogrzewacz nie uruchamia 
si  lub uruchamia si  w sposób 
odbiegaj cy od normy, nale y odnie  
si  do odpowiedniego rozdzia u (Roz. 13 
“ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW”).

2.15.Podczas gdy ogrzewacz jest 
uruchomiony nie nale y przeprowadza  
prac konserwacyjnych lub go przenosi .

2.16.Niezale nie od tego czy urz dzenie 
jest eksploatowane czy nie nale y sprawdzi  
czy przewód gazowy nie jest uszkodzony 
(zmia d ony, zagi ty, skr cony).

2.17.Je eli wyczuwalny jest zapach 
gazu nale y niezw ocznie wy czy  
urz dzenie, zakr ci  butl  z gazem, 
od czy  ogrzewacz od sieci elektrycznej, 
a nast pnie skontaktowa  si  z serwisem.

2.18.Je eli zachodzi potrzeba wymiany 
przewodu gazowego, nale y zastosowa  
przewód elastyczny ci nieniowy odnosz c 
si  do obowi zuj cych przepisów. Przewód 
gazowy powinien mie  d ugo  1,5 m.

2.19.Je eli urz dzenie jest kontrolowane 
za pomoc  termostatu (opcja dodatkowa), 
ogrzewacz mo e w czy  si  w dowolnym 
momencie je eli temperatura spadnie 
poni ej ustawionej warto ci.

2.20.W okresie gdy urz dzenie nie jest 
eksploatowane nale y od czy  je od 
sieci elektrycznej, zamkn  dop yw gazu, 
od czy  przewód gazowy od ogrzewacza 
i zatka  otwór wlotowy gazu.

2.21.Urz dzenie powinno by  
kontrolowane pod k tem poprawno ci 
dzia ania przez serwis posprzeda owy 
przynajmniej raz w roku lub zgodnie z 
zaistnia ymi potrzebami.

3. RODZAJ PALIWA
Nale y u ywa  wy cznie gazu typu I

3
B/P.

4. POD CZENIE I WYMIANA 
BUTLI GAZOWEJ
Butl  gazow  nale y wymienia  na wolnej 
przestrzeni z daleka od róde  ciep a lub 
ognia.
Wy cznie ni ej wymieniony osprz t mo e 
by  u yty w celu pod czenia butli gazowej 
do ogrzewacza:
•Elastyczny przewód ciek ego gazu.
•Regulator ci nienia gazu wraz z zaworem 
bezpiecze stwa.
NALE Y SPRAWDZI  CZY PRZEWÓD 
GAZOWY NIE JEST POP KANY. 
JE ELI ZACHODZI POTRZEBA 
WYMIANY PRZEWODU GAZOWEGO, 
NALE Y ZASTOSOWA  PRZEWÓD 
ELASTYCZNY CI NIENIOWY ZGODNY 
Z OBOWI ZUJ CYMI PRZEPISÓW.

Aby pod czy  butl  gazowa do 
ogrzewacza:
UWAGA: WSZYSTKIE GWINTY 
S  LEWE TZN, E ELEMENTY 
NALE Y DOKR CA  W KIERUNKU 
PRZECIWNYM DO RUCHU 
WSKAZÓWEK ZEGARA.

4.1.Przykr  przewód gazowy do 
ogrzewacza (Rys 4).

4.2.Zamontuj regulator ci nienia na butli 
gazowej. Upewnij si , e regulator posiada 
uszczelk  (je eli jest ona wymagana przy 
danym rodzaju po czenia) (Rys 5).

4.3.Pod cz przewód gazowy do 
regulatora ci nienia (Rys 6).

4.4.Odkr  zawór butli gazowej (Rys 7).
4.5.Wci nij przycisk zwalniaj cy na 

regulatorze (Rys 8). Sprawd  szczelno  
po cze  za pomoc  wody mydlanej: 
powstaj ce p cherzyki wskazuj  na 
wyciek gazu (Rys 9). Dopuszcza si  
po czenie ze sob  kilku butli gazowych 
w celu uzyskania d u szego czasu pracy. 
Przy mocy grzewczej do 33 Kw zaleca 
si  stosowanie 30 kilogramowych 
butli gazowych. Powy ej 33 kW nale y 
stosowa  butle o wi kszej pojemno ci. 
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Zaleca si  u ycie butli gazowych 
o odpowiedniej pojemmno ci, aby 
zapobiec problemom spowodowanych 
brakiem zagazowania paliwa. Do czony 
regulator lub jego odpowiednik umo liwia 
ustawienie odpowiedniej warto ci 
ci nienia, przy której urz dzenie bedzie 
dzia a o poprawnie (patrz: tabliczka na 
ogrzewaczu).

5. POD CZENIE DO RÓD A 
ZASILANIA
NALE Y SPRAWDZI  CZY INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA JEST POPRAWNIE 
UZIEMIONA.
Przed pod czeniem urz dzenia do ród a 
zasilania nale y upewni  si , e napi cie 
i nat enie pr du s  zgodne z danymi 
podanymi na tabliczce umieszczonej 
na ogrzewaczu. Po czenie ze ród em 
zasilania (Rys 10) musi by  zgodne z 
obowi zuj cymi normami.

6. ZAP ON MODELI 
MANUALNYCH (... kW / ... kW R / 
... kW DV)
WA NE: W przypadku modeli ... kW DV 
nale y sprawdzi  pozycj  prze cznika 
transformatora (220-240V / 110-120V) 
(Rys 11). Je eli napi cie ustawione na 
urz dzeniu nie odpowiada napi ciu 
ród a zasilania, nale y je dostosowa . 

Odkr  2 ruby pokrywy (Rys 12), 
przestaw prze cznik na pozycj  
napi cia zgodnego ze ród em zasilania 
(Rys 13), a nast pnie ponownie zamocuj 
pokryw  (Rys 14).

 6.1. TRYB OGRZEWANIA:
6.1.1.Ustaw prze cznik “O/I” w pozycji 

“I” (Rys 15).
6.1.2.Wci nij do oporu i przytrzymaj 

przycisk gazu (Rys 16).
6.1.3.Kilkakrotnie wci nij do oporu 

przycisk piezozapalacza (Rys 17) 
jednocze nie trzymaj c wci ni ty przycisk 
gazu (Rys 16).

6.1.4.Po zapaleniu sie p omienia nale y 
przez oko o 15 s trzyma  wci ni ty przycisk 
gazu (Rys 18).

6.1.5.Pu  przycisk gazu (Rys 19).
W przypadku odci cia pr du lub je li 
sko czy si  gaz urz dzenie wy czy si  i 
nie uruchomi si  automatycznie ponownie. 
Musi zosta  w czone r cznie poprzez 
powtórzenie procedury uruchamiania.
Je eli ogrzewacz nie w cza si , 
nale y odnie  si  do odpowiedniego 
rozdzia u (Roz. 13 “ROZWI ZYWANIE 
PROBLEMÓW”).

 6.2. TRYB WENTYLACJI
Urz dzenie mo e by  wykorzystywane 
tak e jako wiatrak. Pod cz urz dzenie 
do sieci elektrycznej (Rys 10) i ustaw 
prze cznik “O/I” w pozycji “I” (Rys 15).
N.B.: W przypadku gdy urz dzenie 
dzia a w trybie ogrzewania, przed 
prze czeniem na tryb wentylacji 
nale y wy czy  urz dzenie postepuj c 
zgodnie z procedur  dla modeli 
manualnych [Roz. 9 “WY CZANIE 
MODELI MANUALNYCH (... kW / ... kW 
R / ... kW DV)”].

7. ZAP ON MODELI 
ELEKTRONICZNYCH (... kW E)

7.1.Ustaw prze cznik “O/I” w pozycji “I” 
(Rys 15).

7.2.Wci nij przycisk “RESET” (Rys 20).
Urz dzenie rozpoczyna procedur  analizy; 
zap on nast pi po oko o 20÷30 s (patrz 
uk ad funkcjonowania Rys 21).
W przypadku odci cia pr du lub je li 
sko czy si  gaz urz dzenie wy czy si  i 
nie uruchomi si  automatycznie ponownie. 
Nale y je uruchomi  r cznie wciskaj c 
przycisk “RESET” (Rys 20).
Je eli ogrzewacz nie w cza si , 
nale y odnie  si  do odpowiedniego 
rozdzia u (Roz. 13 “ROZWI ZYWANIE 
PROBLEMÓW”).
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UWAGA: Je eli ogrzewacz wy czy 
si  na skutek dzia ania termostatu 
(opcja dodatkowa), urz dzenie w czy 
si  ponownie automatycznie kiedy 
temperatura spadnie poni ej ustawionej 
warto ci.

8. REGULACJA WYDAJNO CI 
OGRZEWANIA
Wydajno  ogrzewania mo e by  
regulowana w zale no ci od typu 
ogrzewacza. Wydajno  ogrzewania 
mo e by  regulowana za pomoc  pokr t a 
umiejscowionego na ogrzewaczu (Rys 22) 
lub przy u yciu regulatora ci nienia gazu 
znajduj cego si  na butli z gazem (Rys 
23) - w zale no ci od modelu.

9. WY CZANIE MODELI 
MANUALNYCH (... kW / ... kW R / 
... kW DV)

9.1.Zakr  zawór butli gazowej (Rys 
24).

9.2.Wiatrak powinien zosta  w czony 
jeszcze przez oko o 60 s, aby zapobiec 
uszkodzeniom wewn trznym na skutek 
przegrzania (wewn trzne ch odzenie 
ogrzewacza).

9.3.Ustaw prze cznik “O/I” w pozycji 
“O” (Rys 25).

9.4.Od cz urz dzenie od sieci 
elektrycznej (Rys 26).

9.5.Od cz urz dzenie od przewodu 
gazowego (Rys 27-28-29).

10. WY CZANIE MODELI 
ELEKTRONICZNYCH (... kW E)

10.1.Ustaw prze cznik “O/I” w pozycji 
“O” (Rys 25). P omie  zga nie, a urz dzenie 
rozpocznie faz  post-wentylacyjn . 
Nale y poczeka  do ko ca cyklu, aby 
zapobiec uszkodzeniom wewn trznym 
na skutek przegrzania (proces przebiega 
automatycznie i mo e trwa  od 50 s do 
5 min w zale no ci od wewn trznej/
zewn trznej temperatury urz dzenia).

10.2.Zakr  zawór butli gazowej (Rys 
24).

10.3.Od cz urz dzenie od sieci 
elektrycznej (Rys 26).

10.4.Od cz urz dzenie od przewodu 
gazowego (Rys 27-28-29).
N.B.: Nie nale y od cza  urz dzenia 
od zasilania przed zako czeniem fazy 
post-wentylacyjnej, aby zapobiec 
uszkodzeniom wewn trznym na skutek 
przegrzania.

11. CZYSZCZENIE I 
KONSERWACJA
Urz dzenie powinno by  kontrolowane pod 
k tem poprawno ci dzia ania przez serwis 
posprzeda owy przynajmniej raz w roku 
lub zgodnie z wymogami. Po zako czeniu 
sezonu urz dzenie nale y wyczy ci .

11.1.Przed rozpocz ciem prac 
konserwacyjnych lub napraw nale y 
wy czy  urz dzenie postepuj c zgodnie z 
procedur  dla modeli manualnych [Roz. 9 
“WY CZANIE MODELI MANUALNYCH 
(... kW / ... kW R / ... kW DV)”] lub 
elektronicznych [Roz. 10 “WY CZANIE 
MODELI ELEKTRONICZNYCH (... kW 
E)”].

11.2.Czyszczenie dotyczy wy cznie 
otworów wentylacyjnych (z ty u).

11.3.Przed rozpocz ciem sezonu 
nale y sprawdzi  czy przewody gazowy i 
zasilania nie s  pop kane. W przypadku 
jakichkolwiek w tpliwo ci dotycz cych 
ich stanu nale y skontaktowa  si  z 
posprzeda owym serwisem technicznym.

11.4.Nie nale y naprawia  urz dzenia 
na w asn  r k .

12. POD CZENIE 
TERMOSTATU POKOJOWEGO (... 
kW E) (opcjonalne)
Usu  wtyczk  pod czon  do urz dzenia, a 
nast pnie pod cz termostat (opcjonalne) 
(Rys 30).
Patrz: schemat przewodów (... kW E).
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13. ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW

NIEPRA-
WID OWE 
FUNKCJO-
NOWANIE

kW
kW R 

kW DV

kW E PRZYCZYNY ROZWI ZANIA

Silnik nie 
uruchamia 
si

X X Brak napi cia 1°Sprawd  sie  elektryczn
2°Skontaktuj si  z serwisem 
posprzeda owym

X X Uszkodzony przewód 
zasilaj cy

Skontaktuj si  z serwisem 

X X Wadliwy silnik Skontaktuj si  z serwisem 
X Nieprawid owe 

pod czenie termostatu 
pokojowego

Pod cz termostat 
prawid owo

P omie  si  
nie zapala

X X Pusta butla z gazem Wymie  butl  z gazem (Roz. 
4)

X X Zamkni ty zawór 
bezpiecze stwa 
regulatora

1°Wci nij przycisk 
zwalniaj cy gaz na 
regulatorze (Rys 13)
2°Skontaktuj si  z serwisem 
posprzeda owym

X X Zamkni ty zawór butli 
gazowej

Odkr  zawór butli gazowej 
(Rys 12)

X X Wadliwy uk ad zap onu Skontaktuj si  z serwisem
X Nieskuteczne 

uziemienie
Nale y sprawdzi  czy 
instalacja elektryczna jest 
poprawnie uziemiona

P omie  
si  nie 
utrzymuje

X Przycisk gazu nie 
zosta  wci ni ty na 
dostatecznie d ugi czas

Naci nij i d u ej przytrzymaj 
przycisk gazu (Roz. 6.1.4)

X X Wadliwe urz dzenie Skontaktuj si  z serwisem 
P omie  
ga nie 
podczas 
pracy 
urz dzenia

X X Niewystarczaj ca ilo  
gazu

1°Wymie  butl  z gazem 
(Roz. 4)
2°Skontaktuj si  z serwisem 
posprzeda owym

X X Brak zagazowania 
paliwa

U yj butli o odpowiedniej 
pojemno ci (Roz. 4)

X X Przegrzanie 
urz dzenia

1°Wyczy  otwór 
wentylacyjny(z ty u)
2°Skontaktuj si  z serwisem 
posprzeda owym

X X Wadliwe urz dzenie Skontaktuj si  z serwisem 


