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TIGER 2 kW TIGER 3 kW
A = 290 A = 290
B = 445 B = 445
C = 385 C = 385

TIGER 15 kW
A = 415
B = 510
C = 525

TIGER 5 kW TIGER 9 kW
A = 290 A = 350
B = 445 B = 530
C = 385 C = 475

A

B

C

A

B
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Minimimått vid fast montage
Minimumsmål ved fast montasje
Minimimitat kiinteässä asennuksessa
Mindestabmessungen bei fester Montage
Cotes minimales pour le montage à poste
fixe
Minimumafmetingen bij vast montage
Minimum distances in permanent assembly
Минимальные расстояния при стационарной
установке
Distanze minime nel montaggio permanente

Flyttas apparaten ofta från sitt fasta läge
kan upphängningskonsoll i stället användas.
Rekvireras kostnadsfritt från vår kundser-
vice.
Flyttes apparatet ofte, kan man benytte en
veggkonsoll. Rekvireres kostnadsfritt fra
vår kundservice.
Bei häufigem Versetzen des Geräts aus
seiner festen Stellung können statt dessen
Aufhängekonsolen verwendet werden.
Si l'appareil est déplacé souvent de sa
position fixe, on pourra utiliser à la place
la console de suspension qui peut être
obtenue gratuitement auprès de notre
service après-vente.
Wordt het apparaat vaak verplaatst uit zijn
vaste stand, dan kan een ophangconsole in
plaats daarvan worden gebruikt.
A mounting bracket can be used if the fan
heater is often moved from its permanent
assembly.
Скоба для подвески используется в случаях,
когда тепловентилятор необходим в других
местах кроме места стационарной установки.
Скоба поставляется бесплатно, но должна
указываться при заказе.
Si può utilizzare una mensola se l’aerotermo
viene spesso spostato dal luogo permanente.
.

Fig. 1

min 1,8 m

     min 

300 mm

min 300 mm



Tiger 2-15kWPL

20

Instrukcja monta¿u i obs³ugi
Ogólne zalecenia
Przed uruchomieniem urządzenia, należy dokładnie
zapoznać się  z instrukcją użytkowania. Instrukcję
należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Zastosowanie
Nagrzewnice Tygrys 2-15 kW posiadają zwartą
konstrukcję i zajmują mało miejsca. Nadają się do
ogrzewania garaży, warsztatów, sklepów itp.
Zaprojektowane są jako nagrzewnice przenośne lub
montowane na ścianach.

Podłączenie elektryczne
Nagrzewnice są wyposażone w 1,8 m długi kabel.
Tygrysy 2 i 3 kW mają wtyczkę z uziemieniem do
podłączenia do uziemionego gniazdka (Tygrys
3 kW wymaga 16 A bezpiecznika). Trzy-fazowe
aparaty 5 i 9 kW mają CEE-mufę zamontowaną na
kablu, a gniazdko z 220V~ z tyłu na obudowie do
podłączenia np. oświetlenia, wiertarki itp. W takim
wypadku wyjście może być obciążone przez
następujące prądy:

Selektor mocy 3 kW, 380V3N~ 5 kW, 220V3~

1/2 16A 16A

1/1 11,7A 3,4A

5 kW, 380V 3N~ 9 kW, 380V 3N~
1/2 16A 16A

1/1 8,8A 3A

Instalacja
Instalację elektryczną wykonuje się na stałe i
powinna ona być wykonana przez osobę z
uprawnieniami eletrycznymi, zgodnie z
obowiązującymi normami.
Instalacja powinna być wykonana przy
wykorzystaniu całkowicie izolowanego wyłącznika
odstępem między stykami co najmniej 3 mm i o ile
możliwe zaopatrzone w lampę sygnalizującą.
Kontroluj, żeby napięcie zasilania odpowiadało
danemu typowi nagrzewnicy. Schemat podlłączenia
znajduje się pod osłoną nagrzewnicy.

Uwaga! Wszystkie prace podlłączeniowe
przeprowadza się przy wyłączonym zasilaniu.

Montaż na stałe

• zwróć uwagę na minimalny odstęp przy montażu
na stałe, pokazany na rys.1

• zaznacz i wywierć otwory dla śrub zamocujących
• zamontuj nagrzewnicę i skontroluj

bezpieczeństwo montażu
Jeżeli na stałe zamontowana nagrzewnica zmienia
często swoją pozycję, można zainstalować
wspornik do zawieszania nagrzewnicy na ścianie i
zawieszać nagrzewnicę na nim (patrz rys.1).

Działanie
Tygrys 2-15:
Ustawić moc według tabeli - patrz
Dane techniczne

Tygrys 2-15:
Termostat pracujący w zakresie
5 - 40°C.

Tygrys 2-9:
W pozycji °C - termostat reguluje
wyłącznie moc, a wentylator
nawiewa regularnie.
W pozycji - °C  dochodzi także
regulacja wentylatora.

Przegrzanie
Sposób postępowania przy resetowaniu funkcji
przegrzewania:
Należy:
• odłączyć zasilanie elektryczne używając do tego

głównego wyłącznika
• znaleść przyczynę przegrzania i usunąć ją
• zdjąć pokrywę i nacisnąć czerwony przycisk

”reset” aż do usłyszenia charakterystycznego
kliknięcia

• założyć pokrywę i uruchomić nagrzewnicę

Instrukcja monta¿u i obs³ugi

°C

°C

°C
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Bezpieczeństwo
• Nagrzewnica nie może być urzywana

w bezpośrednim kontakcie z łaźniami,
basenów wodnych, pryszniców itp

• Należy upewnić się, że przestrzeń w pobliżu
zasysania i tłoczenia powietrza jest wolna od
jakichkolwiek materiałów, które mogą
zatamować przepływ

• Podczas pracy urządzenia jego powierzchnie
ulegają silnemu nagrzaniu

• Nagrzewnica nie może być przykrywana
jakimikolwiek materiałami ze względu na
zagrożenie pożarowe

• Nagrzewnica nie powinna być montowana
w pobliżu gniazdka elektrycznego

Konserwacja
Silnik i inne komponenty są bezobsługowe. Kurz i
brud może być przyczyną  wystąpienia
miejscowego przegrzania i pożaru. W związku z
tym urządzenie powinno być regularnie
czyszczone. Instalacja elektryczna powinna być

wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Może
się zdarzyć, że długo nie używana nagrzewnica
posiada wewnątrz grzałek wilgoć i wtedy
w momencie uruchamiania urządzenia zadziała
wyłącznik różnicowo- prądowy. Nie powinno to być
odbierane jako awaria urządzenia, lecz  jako
ostrzeżenie, że nagrzewnica jest zawilgocona. W
takim wypadku należy osuszyć grzałki elektryczne
we własnym zakresie. Jeżeli to nie pomoże, należy
skontaktować się z serwisem.

Dane techniczne
Typ P21 P31 P33 P33-0 P53
Moct, kW 2 3 3 3 5
Napięcie, V 230V~ 230V~ 400V 3N~ 400V 3~ 400V 3N~
Natężenie prądu, A 8,8 13,2 4,4 4,4 7,3
Stopnie mocy, kW 0 - - 2 0 - 2 - 3 0 - 1,5 - 3 0 - 1,5 - 3 0 - 2,5 - 5
Stopień podniesienia
temp. °C 21 32 32 32 31
Wydajność powietrza, m3/h 280 280 280 280 480
Masa, kg 5,7 6,0 6,3 6,3 6,7
Klasa szczelności IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

Typ P53-0 P93 P93-0 P153
Moc kW 5 9 9 15
Napięcie, V 400 3~ 400V 3N~ 400V 3~ 400V 3~
Natężenie prądu, A 7,3 13,1 13,1 21,9
Stopnie mocy, kW 0 - 2,5 - 5 0 - 4,5 - 9 0 - 4,5 - 9 0 - 7,5 - 15
Stopień podniesienia
temp. °C 31 37 37 43
Wydajność powietrza, m3/h 480 720 720 1050
Masa, kg 6,7 10,2 10,2 16,8
Klasa szczelności IP44 IP44 IP44 IP44
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Frico AB
Box 102
S-433 22 Partille

försäkrar under eget ansvar härmed att följande
produkt(er)

Portabla värmefläktar serie Tiger
Typ: P21, P31, P33, P53, P93 och P153

som omfattas av denna försäkran överensstämmer
med fordringarna i

EU/EES´s Direktiv om Elektromagnetisk
Kompatibilitet (EMC) 89/336 /EEC
och
EU/EES´s Lågspänningsdirektiv (LVD) 73/23/
EEC

och är tillverkade i enlighet med följande
harmoniserade standard(er) eller andra
tillämpliga dokument.

EMC: EN 55 014: 1993
EN 55 104
EN 61 000-3-2/3: 1991

LVD: EN 60 335-2-30: 1992

Partille , 15 December 1995

Mats Careborg
Tekniskt ansvarig

We

Frico AB
Box 102
S-433 22 Partille

under own responsibility hereby declare that the
following product(s)

Portable Fan-heaters, series Tiger
Type: P21, P31, P33, P53, P93 and P153

which is(are) covered by this declaration of
conformity comply with the

EC Electromagnetic Compatibility (EMC)
Directive  89/336 /EEC & 92/31 EEC
EC Low Voltage Directive (LVD) 73/23/EEC

and is(are) manufactured in accordance with the
following stated harmonised standard(s) or other
normative document(s).

EMC: EN 55 014: 1993
EN 55 104
EN 61 000-3-2/3: 1991

LVD: EN 60 335-2-30: 1992

Partille , 15 December 1995

Mats Careborg
Technical Manager



Main office
FRICO AB Tel:   +46 (0)31 336 86 00
Box 102 Fax:  +46 (0)31 26 28 25
S-433 22 Partille e-mail: mailbox@frico.se
SWEDEN http://www.frico.se

Norway
FRICO AS
Postboks 82, Alnabru Tel: +47 (0)2 272 38 44
N-0614 Oslo Fax: +47 (0)2 272 38 39
NORWAY e-mail: mailbox@frico.no

http://www.frico.no

France
FRICO FRANCE Tel: +33 (0) 4 72 42 99 42
7, rue de la libération Fax: +33 (0) 4 72 42 99 49
F-69 270 Fontaines sur Saone e-mail: info@frico.fr
FRANCE

Russia
FRICO representative office in Russia
1 st Golutvinsky per., 3 Tel/Fax: +7 095 238 63 20
Moscow 109180 e-mail: frico@trankm.ru
RUSSIA
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For latest updated information, see www.frico.se




