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UTYLIZACJA
Urządzenie i wszystkie jego akcesoria muszą być utylizowane oddzielnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Użycie symbolu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) oznacza, że tego produktu nie 
można wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Właściwa utylizacja tego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konse-
kwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Wydanie: E
Kod: D-LBR852

Niniejsza Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji została sporządzona i wydrukowana przez Robur S.p.A.; powielanie, 
nawet częściowe, niniejszej Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji jest zabronione.
Oryginał niniejszej instrukcji znajduje się w archiwum firmy Robur S.p.A.
Każde użycie niniejszej Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji inne od prywatnego musi być wcześniej uzgodnione z 
firmą Robur S.p.A..
Niniejsza publikacja nie narusza praw osób, które zgodnie z prawem zgłosiły zastrzeżone znaki towarowe zawarte w niej.
Mając na celu ciągłą poprawę jakości swoich produktów, firma Robur S.p.A., zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej 
Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji bez wcześniejszego zawiadomienia.
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I   WSTĘP
 

Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia 
Next-R i musi zostać przekazana użytkownikowi końco-
wemu wraz z urządzeniem.

I.1   ODBIORCY
Instrukcja przeznaczona jest dla:

 ▶ Użytkownika końcowego, pozwala prawidłowo i bezpiecz-

nie użytkować urządzenie.
 ▶ Wykwalifikowanych instalatorów, umożliwia poprawne 

przeprowadzenie instalacji urządzenia.
 ▶ Projektanta, dostarcza dane i parametry dotyczące urządze-

nia.

I.2   STEROWNIKI
Aby pracować, jednostka Next-R wymaga sterownika, który mu-
si być podłączony przez instalatora (patrz Punkt 1.6 s. 22).

II   DEFINICJE I ZNACZENIE IKON
 

II.1   OBJAŚNIENIE IKON

ZAGROŻENIE

OSTRZEŻENIE

WSKAZÓWKA

POCZĄTEK PROCEDURY EKSPLOATACJI

ODNIESIENIE (do innej dokumentacji)

II.2   ZNACZENIE TERMINÓW
 Urządzenie / Jednostka  = terminy równoważne, oba używane 
w odniesieniu do nagrzewnicy gazowej.
ASR = Autoryzowany Serwis Robur.

Sterownik zewnętrzny = urządzenie sterujące (np. termostat, 
regulator czasowy itp.) wyposażone w beznapięciowy styk NO 
contact, używane jako kontroler start/stop dla jednostki.
 OCDS012 1-przyciskowy sterownik podstawowy  = urządze-
nie sterujące, które sygnalizuje blokadę płomienia i umożliwia 
jego zresetowanie.
 Sterowanie podstawowe OCTR000 2-przyciskami  = urządze-
nie sterujące, które sygnalizuje blokadę płomienia i umożliwia 
jego resetowanie, a także umożliwia wybór trybu zima (ogrze-
wanie pomieszczenia) lub lato (wentylacja).
 OCTR015 3-przyciskowy sterowanik podstawowy  = urzą-
dzenie sterujące sygnalizujące blokadę płomienia i umożliwiają-
ce jego zresetowanie, a także wybór trybu zimowego (ogrzewa-
nie pomieszczenia) lub letniego (wentylacja) oraz wybór zmiany 
mocy palnika .
 Robur DRV  = inteligentny Next-R system sterowania nagrzew-
nicami gazowymi.
Pierwsze uruchomienie = Regulacja parametrów spalania 
przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Może być wyko-
nane tylko i wyłącznie przez ASR.

III   OSTRZEŻENIA
 

III.1   OSTRZEŻENIA

Kwalifikacje instalatora

Instalacja musi być wykonywana zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w kraju instalacji wyłącznie przez wy-
kwalifikowaną firmę i wykwalifikowany personel, po-
siadający specjalistyczną wiedzę na temat ogrzewania, 
instalacji elektrycznych i urządzeń gazowych.

Zapewnienie poprawności wykonania

Firma, która podjęła się instalacji zaświadcza pisemnie 
użytkownikowi, że instalacja została przeprowadzona z 
należytą starannością, zgodnie ze sztuką, aktualnymi re-
gulacjami krajowymi i lokalnymi oraz instrukcjami dołą-
czonymi przez firmę.

Niewłaściwe użytkowanie

Urządzenie może być używane tylko do celów, dla któ-
rych zostało zaprojektowane. Każde inne użycie jest 
uważane za niebezpieczne. Niewłaściwe użytkowanie 
może wpływać negatywnie na działanie, trwałość i bez-
pieczeństwo urządzenia. Należy stosować się do instruk-
cji producenta.

Używanie urządzenia przez dzieci

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 
8 roku życia i osoby z ograniczonymi możliwościami 
fizycznymi, sensorycznymi i umysłowymi lub osoby z 
niepełną wiedzą i doświadczeniem, tylko pod nadzorem 
lub po przyswojeniu instrukcji odnośnie bezpiecznego 
używania urządzenia i rozumieniu niebezpieczeństw 
właściwych dla urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się 
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urządzeniem.

Sytuacje niebezpieczne

 � Nie uruchamiaj urządzenia w warunkach niebezpiecz-
nych, takich jak: zapach gazu, problemy z instalacją 
elektryczną / gazową, części urządzenia pod wodą lub 
uszkodzone, nieprawidłowe działanie, dezaktywacja lub 
omijanie urządzeń sterujących i zabezpieczających.

 � W sytuacjach niebezpiecznych poproś o pomoc wykwa-
lifikowany personel.

 � W sytuacji niebezpiecznej, gdy jest możliwe bezpieczne 
odłączenie zasilania elektrycznego i dopływu gazu, nale-
ży te czynności wykonać.

Uszczelnienie elementów gazowych

 � Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań na ele-
mentach i rurach instalacji gazowej zamknij zawór ga-
zowy.

 � Po zakończeniu jakichkolwiek działań, przeprowadź test 
szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapach gazu

Jeżeli poczujesz zapach gazu:
 � Nie używaj przyrządów elektrycznych takich jak telefo-

ny, mierniki uniwersalne lub innych przyrządów, które 
mogą wywołać iskry w pobliżu urządzenia.

 � Odetnij dopływ gazu zamykając zawór gazowy.
 � Natychmiast otwórz drzwi i okna, aby wytworzyć prze-

pływ powietrza w celu oczyszczenia pomieszczenia.
 � Odłącz zasilanie elektryczne za pomocą głównego wy-

łącznika zasilania znajdującego się w skrzynce elektrycz-
nej.

 � Poproś o pomoc wykwalifikowany personel. Używając 
telefonu trzymaj się z dala od urządzenia.

Zatrucie

 � Upewnij się, że przewody kominowe i instalacja gazowa 
są szczelne tak jak wymagają tego obowiązujące prze-
pisy.

 � Po zakończeniu wszelkich działań upewnij się, że ele-
menty są szczelne.

Części ruchome

Urządzenie zawiera części ruchome.
 � Nie należy zdejmować obudowy i osłon podczas pracy 

urządzenia, oraz zanim nie odłączy się zasilania.

Ryzyko poparzenia

Urządzenie posiada bardzo gorące elementy.
 � Nie otwieraj urządzenia i nie dotykaj elementów we-

wnętrznych zanim urządzenie nie ostygnie.
 � Nie dotykaj elementów układu odprowadzania spalin 

zanim nie ostygną.

Ryzyko porażenia prądem

 � Odłącz zasilanie zanim przystąpisz do jakichkolwiek 
prac/działań na elementach urządzenia.

 � Połączenia elektryczne twórz za pomocą odpowiednich 
komponentów oraz zgodnie ze specyfikacjami dostar-
czonymi przez producenta.

 � Upewnij się, że urządzenie nie może zostać włączone 
przypadkowo.

Uziemienie

Bezpieczeństwo elektryczne zależy od skutecznego sys-
temu uziemienia, prawidłowo podłączonego do urzą-
dzenia i zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Przepływ powietrza

Zabronione jest dławienie przepływu powietrza na wlo-
cie do wentylatora i na wylocie z urządzenia.

Materiały wybuchowe i łatwopalne

 � Nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych (pa-
pier, farby, rozpuszczalniki, itd.) w pobliżu urządzenia.

 � Zgodne z obowiązującymi przepisami

Agresywne substancje chemiczne

Powietrze w miejscu instalacji musi być wolne od sub-
stancji agresywnych.

Kondensat

 � Odprowadź kwaśny kondensat w sposób zgodny z obo-
wiązującymi przepisami.

Wyłączanie urządzenia

Odłączenie zasilania podczas pracy urządzenia może 
spowodować trwałe uszkodzenie części wewnętrznych.

 � Nie wyłączaj urządzenia za pomocą wyłącznika zasilania 
(chyba, że zaistnieje sytuacja niebezpieczna). Zawsze za-
trzymuj jego pracę przy pomocy sterowników podłączo-
nych do urządzenia.

W przypadku awarii

Działania na elementach wewnętrznych i naprawy mogą 
być wykonywane wyłącznie przez ASR, tylko przy użyciu 
oryginalnych części.

 � W przypadku awarii urządzenia i/lub uszkodzenia jakiej-
kolwiek części nie próbuj jej naprawiać i/lub wymieniać. 
Natychmiast skontaktuj się z ASR.

Podstawowe czynności konserwacyjne

Prawidłowa konserwacja zapewnia poprawne działanie 
urządzenia przez cały okres jego użytkowania.

 � Konserwacja musi być wykonana zgodnie z instrukcją 
producenta (patrz Rozdział 7 s. 48) oraz zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

 � Konserwacja i naprawy urządzenia mogą być powierza-
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ne tylko firmom mającym uprawnienia do prowadzenia 
prac na urządzeniach gazowych i instalacjach gazowych.

 � W razie potrzeby należy zawrzeć umowę z autoryzowaną 
firmą serwisową, która będzie przeprowadzać konserwa-
cję urządzenia i serwis.

 � Należy używać tylko oryginalnych części.

Zachowaj instrukcję

Niniejszą instrukcję montażu, obsługi i konserwacji na-
leży zawsze przechowywać z urządzeniem i należy ją 
przekazać nowemu właścicielowi lub instalatorowi w 
przypadku sprzedaży urządzenia lub jego usunięcia.

III.2   ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

 Normy i dyrektywy EU
Serie nagrzewnic gazowych Next-R posiadają certyfikaty zgod-
nie z europejskim rozporządzeniem GAR 2016/426/EU i spełnia-
ją zasadnicze wymagania wynikające z następujących dyrektyw:

 ▶ 2016/426/UE " Rozporządzenie urządzenia spalające paliwa 
gazowe" z późniejszymi zmianami.

 ▶ 2014/30/WE "Dyrektywa kompatybilności elektromagne-
tycznej EMC" z późniejszymi zmianami.

 ▶ 2014/35/WE "Dyrektywa niskonapięciowa LVD" z późniejszy-
mi zmianami.

 ▶ 2281/2016 / UE „Wymogi dotyczące ekoprojektu dla produk-
tów do ogrzewania powietrznego” z późniejszymi zmianami 
i uzupełnieniami.

Ponadto są one zgodne z wymaganiami następujących norm.
 ▶ EN 17082 Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną 

konwekcją do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i nie-
mieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 
300 kW.

 Inne obowiązujące przepisy i normy
Projektowanie, montaż, obsługa i konserwacja instalacji powin-
ny być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w zależności od kraju i miejsca i wykonywane zgodnie z zalece-

niami producenta. W szczególności przepisy pochodzące z na-
stępujących norm powinny być spełnione:

 ▶ Urządzenia i instalacje gazowe.
 ▶ Urządzenia i instalacje elektryczne.
 ▶ Systemy grzewcze.
 ▶ Ochrona środowiska i postępowanie ze spalinami.
 ▶ Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 ▶ Wszelkie inne obowiązujące przepisy, normy i regulacje.

III.3   WYŁĄCZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WYNIKAJĄCEJ Z GWARANCJI

Wyklucza się wszelką odpowiedzialność umowną lub 
pozaumowną producenta za szkody spowodowane 
nieprawidłowym montażem i/lub niewłaściwym użytko-
waniem i/lub nieprzestrzeganiem przepisów oraz wska-
zówek/instrukcji producenta. 

W szczególności, gwarancja na urządzenie może zostać 
unieważniona przez następujące warunki:

 � Nieprawidłowy montaż.
 � Niewłaściwe użytkowanie.
 � Niestosowanie się do zaleceń producenta dotyczących 

montażu, użytkowania i konserwacji.
 � Zmiana lub modyfikacja urządzenia lub któregokolwiek 

podzespołu.
 � Przekroczenie dopuszczalnych przez producenta warun-

ków pracy urządzenia.
 � Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, 

takimi jak sole, chlor, siarka lub inne substancje chemicz-
ne obecne w powietrzu w miejscu instalacji.

 � Nieprawidłowe zjawiska pochodzące od instalacji ma-
jące negatywny wpływ na urządzenie (naprężenia me-
chaniczne, ciśnienie, wibracje, rozszerzalność termiczna, 
skoki napięcia, itp.).

 � Przypadkowe uszkodzenia lub działanie siły wyższej.
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1   SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 

1.1   CHARAKTERYSTYKA

1.1.1   Dostępne konfiguracje
Nagrzewnice gazowe Next-R dostępne są w trzech wersjach:

 ▶ z poziomym przepływem, wentylatorem osiowym (seria 
Next-R  od 14,1 do 76,4 kW)

 ▶ z poziomym przepływem, przyłączem do kanału, wentylato-
rem promieniowym (seria Next-R od 25,5 do 76,4 kW)

 ▶ z pionowym przepływem  (seria Next-R V  od 14,1 do 44,6 
kW)

Wybór właściwego kierunku przepływu

Ze względu na specyfikę i położenie wewnętrznych po-
dzespołów urządzeń Next-R, nagrzewnice gazowe Next 
R V z pionowym przepływem powietrza nie mogą działać 
w trybie poziomego przepływu, a nagrzewnice gazowe z 
poziomym przepływem nie mogą być wykorzystane do 
działania w trybie pionowego przepływu.
Nagrzewnice gazowe R15 i R20 w połączeniu z regulo-
wanym wspornikiem nośnym 52923 (dostępnym jako 
opcja) mają możliwość pracy z wyrzutem poziomym, 
ukośnym lub pionowym.

1.1.2   Zasada działania
Nagrzewnice gazowe serii Next-R  to niezależne urządzenie 
grzewcze z zamkniętą komorą spalania i wymuszonym ciągiem 
powietrza.
Zostały zaprojektowane do montażu wewnątrz ogrzewanych 
pomieszczeń.
Komora spalania jest zamknięta i spełnia wymagania stawiane 
urządzeniom typu C: doprowadzenie powietrza do spalania i od-
prowadzenie spalin odbywają się na zewnątrz i są zapewnione 
przez pracę dmuchawy umieszczonej w obiegu spalania.
Urządzenie jest również dopuszczone do instalacji typu B, w któ-
rych dopuszczone jest pobieranie powietrza do spalania bezpo-
średnio z ogrzewanego pomieszczenia.
Pracą nagrzewnicy gazowej nadzoruje sterownik (brak w 
zestawie).
Nagrzewnica gazowa może pracować na dwóch poziomach mo-
cy palnika, przy stałej prędkości wentylatora nadmuchowego.
Produkty spalania gazu (gaz ziemny lub LPG) przepływają  przez 
wymienniki ciepła, następnie poprzez wentylator nadmuchowy 
ciepło z wymiennika dostarczane jest do pomieszczenia.
Wentylator nadmuchowy działa automatycznie, włącza się gdy 
otrzymuje sygnał aktywujący z termostatu lub przekaźnika 

czasowego. W celu uniknięcia napływu zimnego powietrza do 
pomieszczenia urządzenie załączy się gdy wymiennik są roz-
grzane, natomiast rozłączenie nastąpi gdy wymiennik są już 
wychłodzone.
Kierunek przepływu powietrza można regulować za pomocą ża-
luzji wylotowych.
W przypadku przegrzania wymienników ciepła z powodu awarii 
termostat ograniczający STB odcina zasilanie cewek zaworu ga-
zowego, przerywając tym samym dopływ gazu i wyłącza palnik.
Wentylator umieszczony przed palnikiem wspomaga uzyskanie 
optymalnej mieszaniny powietrze-gaz oraz zapewnia wymuszo-
ny wydmuch spalin.
W przypadku zatkania kanału dolotowego lub wydechowego 
lub awarii wentylatora palnikowego dopływ gazu zostaje odcię-
ty, przerywając tym samym dopływ paliwa do palnika.
W okresie letnim istnieje możliwość używania samego wentyla-
tora nadmuchowego w celu wymuszenia cyrkulacji powietrza w 
pomieszczeniu.

1.1.3   Komponenty mechaniczne
 ▶ Palnik nierdzewny typu Premix
 ▶ Wentylator palnikowy o wysokim sprężu dyspozycyjnym.
 ▶ Automatyka palnikowa.
 ▶ Cylindryczna komora spalania ze stali nierdzewnej
 ▶ Karbowane wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej z bardzo 

dużą powierzchnią wymiany ciepła (modele R15, R20)
 ▶ Robur opatentowane wymienniki ciepła, wykonane ze spe-

cjalnego odlewanego ciśnieniowo stopu aluminium, z oże-
browaniem poziomym po stronie powietrza i ożebrowaniem 
pionowym po stronie spalin, o bardzo dużej zdolności wy-
miany ciepła (R30, R40, R50, R60, R80 model).

 ▶ Zewnętrzne panele stalowe wykończone emalią epoksydo-
wą.

 ▶ Wentylatory osiowe o dużym natężeniu przepływu.
 ▶ Wentylator promieniowy (seria Next-R C ).

1.1.4   Systemy sterowania i bezpieczeństwa:
 ▶ Termostat zabezpieczający do 100 °C z funkcją ręcznego 

resetowania w przypadku przegrzania wymienników ciepła 
(STB).

 ▶ Presostat do kontrolowania prawidłowego działania wenty-
latora palnika (wszystkie modele z wyjątkiem R15, R20).

 ▶ Termostat wentylatora (dla modeli R30, R40, R50, R60, R80 ).
 ▶ Programator czasowy wentylatora nadmuchowego (modele 

R15, R20)
 ▶ Elektrozawór gazowy
 ▶ Automatyka zapłonowa, regulacji i kontroli płomienia.
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1.2   WYMIARY

1.2.1   Nagrzewnice gazowe z wentylatorem osiowym

1.2.1.1   R15/R20

Rysunek 1.1  Wymiary urządzenia

1 Elementy układu odprowadzania spalin
2 Wlot powietrza do komory spalania
3 Wejście przewodów zasilających
4 Przyłącze gazu 3/4" M
5 Drzwiczki termoformowane

6 Przycisk resetowania termostatu ograniczającego
7 Zaślepka w miejscu wylotu gazów spalinowych, alternatywnie w części 

tylnej (1)
(*)  Otwory montażowe wsporników

557
419

480

225

678
485
444

138

320 5

230 255 
7

400 (*)
176 (*)

80

80

397403

247

12
3

4

6

120

77
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1.2.1.2   R30

Rysunek 1.2  Wymiary urządzenia

1 Elementy układu odprowadzania spalin
2 Wlot powietrza do komory spalania
3 Wejście przewodów zasilających
4 Przyłącze gazu 3/4" M
5 Drzwiczki termoformowane

6 Przycisk resetowania termostatu ograniczającego
7 Zaślepka w miejscu wylotu gazów spalinowych, alternatywnie w części 

tylnej (1)
8 Zaślepka dla dostępu do termostatu wentylatora
(*)  Otwory montażowe wsporników

5

731

777

435

593

735
515
475

210

475

257257
80

80

12

3

4
383

340

690

370 (*)405 (*)

6

120

76

432

7
8
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1.2.1.3   R40

Rysunek 1.3  Wymiary urządzenia

1 Elementy układu odprowadzania spalin
2 Wlot powietrza do komory spalania
3 Wejście przewodów zasilających
4 Przyłącze gazu 3/4" M
5 Drzwiczki termoformowane

6 Przycisk resetowania termostatu ograniczającego
7 Zaślepka w miejscu wylotu gazów spalinowych, alternatywnie w części 

tylnej (1)
8 Zaślepka dla dostępu do termostatu wentylatora
(*)  Otwory montażowe wsporników

731

777

435

593

735
515
475

210

475

257257
80

80

12

3

4
400

340

690

370 (*)405 (*)

6

5

120

76

432

7
8
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1.2.1.4   R50

Rysunek 1.4  Wymiary urządzenia

1 Elementy układu odprowadzania spalin
2 Wlot powietrza do komory spalania
3 Wejście przewodów zasilających
4 Przyłącze gazu 3/4" M
5 Drzwiczki termoformowane

6 Przycisk resetowania termostatu ograniczającego
7 Zaślepka w miejscu wylotu gazów spalinowych, alternatywnie w części 

tylnej (1)
8 Zaślepka dla dostępu do termostatu wentylatora
(*)  Otwory montażowe wsporników

746
593

435

777

929
709
668

210

475

355354
80

80

12

3

4
690

340

519

620 (*)
405 (*)

6

5

120

7
8

76

626
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1.2.1.5   R60

Rysunek 1.5  Wymiary urządzenia

1 Elementy układu odprowadzania spalin
2 Wlot powietrza do komory spalania
3 Wejście przewodów zasilających
4 Przyłącze gazu 3/4" F
5 Drzwiczki termoformowane

6 Przycisk resetowania termostatu ograniczającego
7 Zaślepka w miejscu wylotu gazów spalinowych, alternatywnie w części 

tylnej (1)
8 Zaślepka dla dostępu do termostatu wentylatora
(*)  Otwory montażowe wsporników

731

593

435

777

1120

900

859

210

475

80
80

340

690

383

3

4

12

432 234234

810 (*)
405 (*)

6

5

120

7
8

76

817
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1.2.1.6   R80

Rysunek 1.6  Wymiary urządzenia

1 Elementy układu odprowadzania spalin
2 Wlot powietrza do komory spalania
3 Wejście przewodów zasilających
4 Przyłącze gazu 3/4" F
5 Drzwiczki termoformowane

6 Przycisk resetowania termostatu ograniczającego
7 Zaślepka w miejscu wylotu gazów spalinowych, alternatywnie w części 

tylnej (1)
8 Zaślepka dla dostępu do termostatu wentylatora
(*)  Otwory montażowe wsporników

746

593

435

777

1320

1100
1059

80
80

519

340

690

475

210

540 280280

1010 (*)
405 (*)

120

12

3

4

6

5

7
8

76

1017
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1.2.2   Nagrzewnice z wentylatorem promieniowym

1.2.2.1   R30 C

Rysunek 1.7  Wymiary urządzenia

1 Elementy układu odprowadzania spalin
2 Wlot powietrza do komory spalania
3 Wejście przewodów zasilających
4 Przyłącze gazu 3/4" M
5 Drzwiczki termoformowane

6 Przycisk resetowania termostatu ograniczającego
7 Zaślepka w miejscu wylotu gazów spalinowych, alternatywnie w części 

tylnej (1)
8 Zaślepka dla dostępu do termostatu wentylatora
(*)  Otwory montażowe wsporników

735

777

775

601

431

40

580

157

469

260

260

595

475

528

40

5

80
80

12

3

4

6

690

340

389

298
510

1031
601

176

389

212

462

243

405 (*) 370 (*)

120

7
8

76

432
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1.2.2.2   R40 C

Rysunek 1.8  Wymiary urządzenia

1 Elementy układu odprowadzania spalin
2 Wlot powietrza do komory spalania
3 Wejście przewodów zasilających
4 Przyłącze gazu 3/4" M
5 Drzwiczki termoformowane

6 Przycisk resetowania termostatu ograniczającego
7 Zaślepka w miejscu wylotu gazów spalinowych, alternatywnie w części 

tylnej (1)
8 Zaślepka dla dostępu do termostatu wentylatora
(*)  Otwory montażowe wsporników

735

777

775

601

472

157

580

40

469

260

260

40
595
528

482

1072

601
460

134

446

197

80
80

12

3

4

6

690

340

446

333
550

5

278

405 (*) 370 (*)

120

7
8

76

432
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1.2.2.3   R50 C

Rysunek 1.9  Wymiary urządzenia

1 Elementy układu odprowadzania spalin
2 Wlot powietrza do komory spalania
3 Wejście przewodów zasilających
4 Przyłącze gazu 3/4" M
5 Drzwiczki termoformowane

6 Przycisk resetowania termostatu ograniczającego
7 Zaślepka w miejscu wylotu gazów spalinowych, alternatywnie w części 

tylnej (1)
8 Zaślepka dla dostępu do termostatu wentylatora
(*)  Otwory montażowe wsporników

929

777

601

537

969

580 469

260

260

40
789
722
676

5

85

521

172

1138

601

460

311
565

522690

340

327

80
80

12

3

4

6

405 (*) 620 (*)

120

7
8

76

626
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1.2.2.4   R80 C

Rysunek 1.10  Wymiary urządzenia

1 Elementy układu odprowadzania spalin
2 Wlot powietrza do komory spalania
3 Wejście przewodów zasilających
4 Przyłącze gazu 3/4" F
5 Drzwiczki termoformowane

6 Przycisk resetowania termostatu ograniczającego
7 Zaślepka w miejscu wylotu gazów spalinowych, alternatywnie w części 

tylnej (1)
8 Zaślepka dla dostępu do termostatu wentylatora
(*)  Otwory montażowe wsporników

131940

1180

1113

1067

777
580

157

40

469

260

260

1359

601

472

1113

108 333 230 333 108

446278

12

3

4
6

5

80

80

340

690

446

197

134

461

601

1072

1010 (*)405 (*)

120

78

76

1017

1.2.3   Nagrzewnice gazowe z przepływem pionowym
Wymiary urządzeń z pionowym przepływem powietrza są ta-
kie same z tożsamymi urządzeniami z przepływem poziomym 
(Punkt1.2.1 s. 8).
Poniższy rysunek.1.11  s.  18  przedstawia odległości między 

osiami elementów montażowych dla modeli urządzeń do mon-
tażu podstropowego.
Nagrzewnice gazowe R15 i R20 nie są wyposażone w wsporniki 
do podwieszania pionowego, ponieważ montaż z nawiewem 
pionowym w dół odbywa się za pomocą wspornika obrotowego 
52923 (dostępny jako opcja, Punkt 2.5.4 s. 27).
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Rysunek 1.11  Elementy montażowe dla urządzeń do montażu podstropowego

1 Elementy montażowe
A Odległość między osiami górnych elemen-

tów montażowych
B Odległość między osiami dolnych elemen-

tów montażowych

785

A

B

1 1

Tabela 1.1  Wymiary elementów montażowych urządzeń do montażu 
podstropowego

Model A B
R30 V 494 370
R40 V 494 370
R50 V 688 620

1.3   ELEMENTY URZĄDZENIA

1.3.1   R15/R20

Rysunek 1.12  Elementy wewnętrzne

1 Panel elektryczny
2 Automatyka zapłonowa, regulacji i kontroli 

płomienia.
3 Kostka zacisków
4 Zawór gazowy
5 Przycisk resetowania termostatu 

ograniczającego
6 Transformator zapłonowy
7 Wentylator palnikowy
8 Czujnik płomienia / elektroda zapłonowa

1

3

4

5

6
78

2
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1.3.2   R30/R40/R50/R60/R80

Rysunek 1.13  Elementy wewnętrzne

1 Panel elektryczny
2 Automatyka zapłonowa, regulacji i kontroli 

płomienia.
3 Kostka zacisków
4 Zawór gazowy
5 Przycisk resetowania termostatu 

ograniczającego
6 Transformator zapłonowy
7 Wentylator palnikowy
8 Czujnik płomienia / elektroda zapłonowa
9 Presostat

1 93

4

5

6

78

2
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1.4   SCHEMAT ELEKTRYCZNY

1.4.1   R15/R20

Rysunek 1.14  Schemat elektryczny

CV  skraplacz wentylatora
K1  Wewnętrzny przekaźnik modulacji
M1  Termostat ograniczający
M4  Sterownik do zapłonu, regulacji i kontroli płomienia
Q1  Zawór gazowy
RP7  Elektroda zapłonowa
RP8  Czujnik płomienia

S  Dmuchawa
TR  Transformator zapłonowy
V1  Wentylator
Z9     Sterowanie zewnętrzne (nie dołączony)
27     Styk kontroli poziomu mocy
28     Styk aktywacji trybu zimowego

Ground

T2

T1

M1

K1
Control panel
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1234567
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1.4.2   R30/R40/R50/R60/R80

Rysunek 1.15  Schemat elektryczny

CV  skraplacz wentylatora
K1  Wewnętrzny przekaźnik modulacji
M1  Termostat ograniczający
M2  Termostat wentylatora
M4  Kontroler płomienia
NP  Presostat
Q1  Zawór gazowy
RP7  Elektroda zapłonowa

RP8  Czujnik płomienia
S  Dmuchawa
TR  Transformator zapłonowy
V1-V2  Wentylator
Z9     Sterowanie zewnętrzne (nie dołączony)
27     Styk kontroli poziomu mocy
28     Styk aktywacji trybu zimowego

1
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1.5   TRYB PRACY
Nagrzewnica gazowa Next-R  może pracować na dwóch po-
ziomach mocy palnika przy stałej prędkości wentylatora 
nadmuchowego.
Aby wybrać poziom mocy, należy użyć odpowiedniego urządze-
nia sterującego (Punkt 1.6 s. 22).
DRV Robur DRV umożliwia automatyczne zarządzanie dwoma 
poziomami mocy.
W przypadku różnych urządzeń sterujących (OCDS012, OCTR000 
lub sterowanie zewnętrzne), poziomami mocy należy zarządzać 
poprzez otwieranie lub zamykanie styku 27 (Rysunki 1.14 s. 20 
i 1.15 s. 21). Szczegółowo:

 ▶ Styk zamknięty: maksymalna moc nagrzewnicy gazowej
 ▶ Styk otwarty: minimalna moc nagrzewnicy gazowej

1.6   STEROWANIE

1.6.1   Sterowniki
Jednostka może pracować tylko wtedy, gdy jest podłączona do 
jednego z poniższych urządzeń sterujących:
1. CDS012 1-przyciskowy sterownik podstawowy
2. OCTR000 2-przyciskowy sterownik podstawowy
3. OCTR015 3-przyciskowy sterownik podstawowy
4. DRV Robur
5. Sterownik zewnętrzny

1.6.2   CDS012 1-przyciskowy sterownik podstawowy

Rysunek 1.16  CDS012 1-przyciskowy sterownik podstawowy

OCDS012 1-przyciskowy sterownik podstawowy sygnalizuje 
blokadę płomienia i umożliwia jego resetowanie.
Nie pozwala na sterowanie włączaniem i wyłączaniem urządze-
nia w celu ogrzewania pomieszczeń, wentylacji w okresie letnim 
ani modulacji mocy.
Funkcje

 ▶ Lampka sygnalizująca stan blokady płomienia.
 ▶ Reset blokady płomienia

Więcej szczegółów i schematów znajduje się w Punkcie 
4.4.1 s. 36.

1.6.3   OCTR000 2-przyciskowy sterownik podstawowy

Rysunek 1.17  OCTR000 2-przyciskowy sterownik podstawowy

OCTR000 2-przyciskowy sterownik podstawowy sygnalizuje 
blokadę płomienia i umożliwia jego resetowanie. Dodatkowo 
umożliwia aktywację letniego trybu wentylacji.
Nie pozwala na sterowanie włączaniem i wyłączaniem jednostki 
w celu ogrzewania pomieszczenia ani modulacją mocy.
Funkcje

 ▶ Lampka sygnalizująca stan blokady płomienia.
 ▶ Reset blokady płomienia
 ▶ Aktywacja trybu wentylacji letniej.

Więcej szczegółów i schematów znajduje się w Punkcie 
4.4.2 s. 36.

1.6.4   OCTR015 3-przyciskowy sterownik podstawowy

Rysunek 1.18  OCTR015 3-przyciskowy sterownik podstawowy

OCTR015 3-przyciskowy sterownik podstawowy sygnalizuje 
blokadę płomienia i umożliwia jego reset. Dodatkowo umożli-
wia załączenie trybu wentylacji (LATO) oraz przełączanie mocy 
palnika.
Nie dozwolone jest sterowanie włączaniem i wyłączaniem urzą-
dzenia do ogrzewania pomieszczeń.
Funkcje

 ▶ Lampka sygnalizująca stan blokady płomienia.
 ▶ Reset blokady płomienia
 ▶ Aktywacja trybu wentylacji letniej.
 ▶ Wybór poziomu mocy palnika

Więcej szczegółów i schematów znajduje się w Punkcie 
4.4.3 s. 37.

1.6.5   DRV Robur
DRV Robur umożliwia inteligentne sterowanie nagrzewnicami 
gazowymi.

Zapoznaj się z dedykowaną dokumentacją dotyczącą 
funkcji tego urządzenia.
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1.6.6   Sterownik zewnętrzny
Urządzenie może być również sterowane za pomocą  urządzeń 
włączających (np. termostatu, timera, przełącznika, stycznika ...) 
wyposażonych w  beznapięciowy styk NO .
Sterowanie za pomocą zewnętrznego sterowania może być uży-
wane na różnych stykach, dostępnych w  Next-R bloku zacisków 
jednostki (Rysunek 1.14  s.  20 and 1.15  s.  21), aby zrealizo-
wać różne funkcje. Szczegółowo::

 ▶ Styk Z9 aktywuje tryb ogrzewania.
 ▶ Styk 28 aktywuje tryb zimowy (jednocześnie otwiera styk 

1-2).
 ▶ Styk 1-2 aktywuje tryb letni (w tym samym czasie otwarty 

styk 28).
 ▶ złącze 27 zarządza dwoma poziomami mocy urządzenia.
 ▶ Złącze 5-6 załączenie wskaźnika sygnalizującego blokadę 

płomienia
 ▶ Złącze 5-7 reset blokady płomienia

Do zarządzania sygnałem nadrzędnym  (styk Z9),  Robur 
udostępnia opcjonalnie różne modele termostatów i 
chronotermostatów.
Lista termostatów i chronotermostatów dostępnych jako opcja 
znajduje się w Punkcie 1.6.7 s. 23.
Więcej szczegółów i schematów znajduje się w Punkcie 
4.4.5 s. 37.

1.6.7   Inne opcjonalne termostaty i chronotermostaty
Do zarządzania sygnałem nadrzędnym  (styk Z9),  Robur 
udostępnia opcjonalnie różne modele termostatów i 
chronotermostatów.

 ▶ Termostat pokojowy z włącznikiem ON/OFF (opcjonalnie 
O12301035)

 ▶ Uszczelniony termostat pokojowy IP55 (opcjonalnie 
O12301025)

 ▶ Cyfrowy programowalny chronotermostat (opcjonalnie 
OCDS005)

1.7   DANE TECHNICZNE

Tabela 1.2  Dane techniczne
urządzenia z wentylatorem osiowym

R15 R20 R30 R40 R50 R60 R80
Tryb grzania

Moc cieplna palnika
nominalna (1013 mbar, 15°C) kW 15,5 20,5 28,0 38,3 49,0 69,0 84,0
minimalnie kW 10,3 13,2 16,8 23,0 31,0 41,4 54,0

Moc grzewcza
nominalnie kW 14,1 18,7 25,5 35,0 44,6 62,8 76,4
minimalnie kW 9,9 12,7 16,3 22,2 30,3 40,4 52,6

Sprawność

nominalna moc cieplna palnika % 91,0 91,5 91,0
minimalna moc cieplna % 96,0 96,5 96,7 96,5 97,8 97,5 97,4
użyteczna przy 100% obciążeniu 
cieplnym

% 90,7 91,2 90,6 90,5 90,6

Straty ciepła
kominowa podczas pracy % 9,00 8,50 9,00
do obudowy podczas pracy % 0,30 0,40 0,50 0,40
w stanie wyłączenia % 0,25

Przyrost temperatury
nominalna moc cieplna palnika K 18,6 22,0 25,0 24,8 26,4 27,4 25,0
minimalna moc cieplna K 13,0 15,0 15,9 15,7 18,0 17,6 17,2

Zasięg (prędkość graniczna < 0,5 m/s) (1) m 13,0 15,0 18,0 20,0 25,0 28,0 40,0
Temperatura zewnętrzna (suchy 
termometr)

maksymalnie °C 35
minimalnie °C -15 0

Charakterystyka elektryczna

Zasilanie
napięcie V 230
typ - jednofazowe
częstotliwość Hz 50

Moc elektryczna nominalnie kW 0,18 0,21 0,30 0,34 0,41 0,60
Zabezpieczenie elektryczne A 6,3

Stopień ochrony
silnik wentylatora IP 54
urządzenie IP 20

Dane instalacyjne

Zużycie gazu

gaz ziemny G20 (nominalnie) m³/h 1,64 2,17 2,96 4,05 5,18 7,30 8,89
G25 (nominalnie) m³/h 1,91 2,52 3,45 4,71 6,03 8,49 10,34
G25.1 (nominalnie) m³/h 1,91 2,52 3,44 4,71 6,02 8,48 10,32
G25.3 (nominalnie) m³/h 1,86 2,47 3,37 4,61 5,90 8,30 10,11
G27 (nominalnie) m³/h 2,00 2,65 3,61 4,94 6,33 8,91 10,84
G2.350 (nominalnie) m³/h 2,28 3,01 4,12 5,63 7,20 10,14 -
G30 (nominalnie) kg/h 1,22 1,62 2,21 3,02 3,86 5,44 6,63
G31 (nominalnie) kg/h 1,20 1,59 2,17 2,98 3,81 5,36 6,53

Przepływ powietrza nominalnie (Delta T = 15 °C) m³/h 2222 2460 2900 4010 4770 6470 8670
(1) Wartości zmierzone w otwartej przestrzeni przy maksymalnym przepływie powietrza. W rzeczywistej instalacji strumień cieplny może osiągać większe odległości niż podane tutaj (w 

zależności od wysokości sufitu i jego izolacji termicznej).
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R15 R20 R30 R40 R50 R60 R80

Przyłącze gazu
typ - M F
gwint “ 3/4

Elementy układu odprowadza-
nia spalin

średnica (Ø) mm 80
dostępny naddatek ciśnienia Pa 70 90 80 100 130
Dopuszczalne typy instalacji komi-
nowej

- B23, C13, C33, C53, C63

Przyłącze wlotu powietrza do 
komory spalania średnica (Ø) mm 80

zalecana wysokość montażu m 2,2 2,5 3,0 ÷ 3,5
moc akustyczna Lw (max) dB(A) 74,5 75,5 77,0 78,0 81,0 82,0 90,5
Ciśnienie akustyczne Lp z 5 metrów (max) dB(A) 52,5 53,5 55,0 56,0 59,0 60,0 68,5

Wymiary
szerokość mm 678 735 929 1120 1320
głębokość mm 557 731 746 731 746
wysokość mm 480 777

Waga podczas pracy kg 26 28 51 56 64 78 91
Informacje ogólne
liczba wymienników ciepła - 1 2 3 5 6 8
typ wymiennika ciepła - rura wieża
liczba wentylatorów - 1 2

(1) Wartości zmierzone w otwartej przestrzeni przy maksymalnym przepływie powietrza. W rzeczywistej instalacji strumień cieplny może osiągać większe odległości niż podane tutaj (w 
zależności od wysokości sufitu i jego izolacji termicznej).

urządzenia z wentylatorem promieniowym

R30 C R40 C R50 C R80 C
Charakterystyka elektryczna
Moc elektryczna nominalnie kW 0,38 0,68 1,38 1,40
Zabezpieczenie elektryczne A 6,3 10,0

Stopień ochrony
silnik wentylatora IP 44
urządzenie IP 20

Dane instalacyjne

Przepływ powietrza
przy maksymalnym możliwym 
ciśnieniu

m³/h 1900 3400 4700 7000

nominalnie (Delta T = 15 °C) m³/h 2900 4000 5350 8550
Spręż dyspozycyjny Pa 120 240 120
minimalny spadek ciśnienia przy wlocie powietrza Pa 0 50

Wymiary
szerokość mm 775 969 1359
wysokość mm 777
głębokość mm 1031 1072 1138 1073

Waga podczas pracy kg 68 80 92 129

urządzenia do montażu podstropowego 

R30 V R40 V R50 V
Dane techniczne tych modeli są identyczne jak w odpowiednich modelach z wentylatorami osiowymi, za wyjątkiem wysokości montażowej.

2   TRANSPORT I UMIEJSCOWIENIE
 

2.1   OSTRZEŻENIA

Uszkodzenia spowodowane transportem i mon-
tażem

Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia 
spowodowane nieprawidłowym transportem i monta-
żem urządzenia.

Sprawdzenie urządzenia w miejscu dostawy

 � Po przybyciu na miejsce upewnij się, że nie ma uszko-
dzeń transportowych na opakowaniu, metalowych pa-
nelach lub termoformowanych drzwiach.

 � Po usunięciu opakowania upewnij się, że urządzenie jest 
nienaruszone i kompletne.

Opakowanie

 � Opakowanie może zostać usunięte dopiero po zamonto-
waniu urządzenia na docelowym miejscu.

 � Fragmenty opakowania (plastik, polistyren, gwoździe, 
itp.) są niebezpieczne i należy trzymać je z dala od dzieci.

Waga

 � Dźwig, pasy, zawiesia, belki i inne elementy używane do 
do podnoszenia muszą być dostosowane do obciążenia.

 � Podnieś urządzenie i przymocuj je do wspornika (Punkt 
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2.5 s. 27)

2.2   PRZENOSZENIE

2.2.1   Przenoszenie i podnoszenie
 ▶ Zawsze przenoś urządzenie w opakowaniu w jakim zostało 

dostarczone z fabryki.
 ▶ Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa w miejscu montażu.

2.3   MIEJSCE MONTAŻU URZĄDZENIA
Urządzenie musi być zainstalowane w pomieszczeniu, które ma 
być ogrzewane.

Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu na ze-
wnątrz.

2.3.1   Miejsce montażu

Ściana lub konstrukcja, na której ma być zainstalowane 
urządzenie, musi być nośna lub, w każdym przypadku, 
odpowiednia do utrzymania jego ciężaru.

Zabrania się montażu na ścianach o słabej wytrzyma-
łości, które nie gwarantują odpowiedniej odporności na 
naprężenia wytwarzane przez urządzenie. Producent nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli urządzenie zo-

stanie zainstalowane na powierzchniach lub ścianach, 
które nie są odpowiednie do utrzymania jego ciężaru.

Nagrzewnice gazowe z nawiewem pionowym do dołu 
należy montować nawiewem ciepłego powietrza w dół. 
Nagrzewnica gazowa musi być ustawiona poziomo w 
stosunku do swojej osi podłużnej.

Odprowadzenie spalin urządzenia nie może znajdować 
się w pobliżu otworów budynku i punktów czerpania 
świeżego powietrza do budynku i musi być zgodne z 
przepisami ochrony środowiska.

W celu uzyskania maksymalnej wydajność systemu, zaleca się 
przestrzeganie następujących zasad:

 ▶ Należy zwrócić uwagę, aby strumień powietrza nie oddzia-
ływał bezpośrednio na personel (poprzez odpowiednie na-
chylenie żaluzji przedniej kratki).

 ▶ Weź pod uwagę wszelkie przeszkody (filary, itp.).
 ▶ Rozważ długość wyrzutu jednostki (Tabela 1.2 s. 23).
 ▶ W celu uzyskanie lepszej dystrybucji ciepła w przypadku 

instalacji z wieloma urządzeniami, należy utworzyć na-
przemienne przepływy ciepłego powietrza (patrz rysunek 
2.1 s. 25).

 ▶ W niektórych przypadkach urządzenie może być umieszczo-
ne w pobliżu głównych drzwi, tak aby mogło również pod-
grzewać strefę przydrzwiową w przypadku braku kurtyny 
powietrznej.

Rysunek 2.1  Nadmuch powietrza

2.4   MINIMALNE ODLEGŁOŚCI

2.4.1   Odległość od materiałów wybuchowych i 
łatwopalnych

 ▶ Trzymaj urządzenie z daleka od materiałów łatwopalnych i 

wybuchowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.4.2   Wolna przestrzeń wokół urządzeń

Minimalne odległości są wymagane dla bezpieczeństwa, 
obsługi i konserwacji.
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2.4.2.1   Nagrzewnice gazowe z wentylatorem osiowym

Rysunek 2.2  Odległości minimalne (wymiary w mm)

A Szerokość nagrzewnicy B Obiekt lub konstrukcja pod nagrzewnicą gazową

B

> 350 
mm> 400 mm

> 2,2 m

> 200 
mm A A

> 500 mm

Minimalna wysokość od podłogi do podstawy nagrzew-
nicy gazowej wynosi 2,2 m (patrz rysunek 2.2  s.  26). 
Nie zaleca się instalowania nagrzewnic gazowych na wy-
sokości poniżej 2,2 m od podłogi.

2.4.2.2   Nagrzewnice z wentylatorem promieniowym
Umiejscowienie nagrzewnic gazowych z wentylatorem promie-
niowym musi uwzględniać położenie kanału ciepłego powie-
trza. Należy to odpowiednio zwymiarować i zweryfikować w 
odniesieniu do natężenia przepływu powietrza i sprężu dyspo-
cyzyjnego wentylatora promieniowego (Punkt 3.4 s. 35).

Minimalna wysokość od podłogi do podstawy nagrzew-
nicy gazowej wynosi 2,5 m (patrz rysunek 2.2  s.  26). 
Nie zaleca się instalowania nagrzewnic gazowych na wy-
sokości poniżej 2,5 m od podłogi.

2.4.2.3   Nagrzewnice gazowe z przepływem pionowym
Wymagana jest minimalna odległość 1 m ze wszystkich stron 
wokół nagrzewnicy gazowej z przepływem pionowym w dół.
Tabela 2.1  s.  26 przedstawia zalecane minimalne i maksymal-
ne wysokości montażu oraz zasięg strumienia powietrza do po-
sadzki, w zależności od faktycznej wysokości montażu nagrzew-
nicy gazowej od podłogi (oznaczonej literą H).

W przypadku nagrzewnic gazowych z pionowym prze-
pływem w dół żaluzje kratki wlotowej muszą być całko-
wicie otwarte.

Rysunek 2.3  Odległości minimalne (wymiary w mm)

A szerokość strumienia powietrza
H   Wysokość montażu nagrzewnicy gazowej

> 1 m

H

> 1 m> 1 m

A

Tabela 2.1  Wysokość montażu i zasięg strumienia powietrza dla na-
grzewnic gazowych z przepływem pionowym

R15 R20 R30 V R40 V R50 V

Hmin
Minimalna wyso-
kość

m 3,0 3,0 3,5 5,0 6,0

Hmax
Maksymalna 
wysokość

m 4,0 4,0 6,0 7,0 8,0

A
szerokość strumienia 
powietrza

m 16-H 16-H 20-H 22-H 24-H

Np .: jeśli R40 V jest zainstalowany na wysokości 6 m od ziemi (H 
= 6), wartość zasięgu strumienia powietrza (A) wynosi (22 - 6) = 
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16 m.

2.5   WSPORNIKI MONTAŻOWE
Robur zapewnia łatwe w montażu wsporniki jako opcja, odpo-
wiednio zaprojektowane do nagrzewnic gazowych Next-R, co 
pozwala na uproszczenie montażu na ścianie.
Jeżeli nie ma możliwości użycia tej opcji, patrz rysunek 
2.4 s. 27.
Do mocowania urządzenia do wsporników należy użyć 4 śrub 
M10.

Rysunek 2.4  Montaż za pomocą wsporników

A Odległość między punktami mocowania nagrzewnicy gazowej
B Długość wspornika montażowego

Tabela 2.2  Wymiary wspornika dla nagrzewnic gazowych z wentyla-
torem osiowym

R30 R40 R50 R60 R80
A 370 370 620 810 1010
B 840

Tabela 2.3  Wymiary wspornika dla nagrzewnic gazowych z wentylato-
rami promieniowymi

R30 C R40 C R50 C R80 C
A 370 370 620 1010
B 1400

W przypadku nagrzewnicy gazowej z przepływem pionowym 
w dół podane są wskazówki dotyczące sposobu postępowania 
przy zawieszeniu nagrzewnicy gazowej.

2.5.1   Nagrzewnice gazowe z wentylatorem osiowym
Do nagrzewnic gazowych z wentylatorem osiowym dostępne są 
opcjonalne wsporniki:

 ▶ 52923 obrotowy wspornik ścienny  (seria R15, R20)
 ▶ 11510 obrotowy wspornik ścienny  (seria R30, R40)
 ▶ 11513 obrotowy wspornik ścienny (seria R60)
 ▶ 11514 obrotowy wspornik ścienny (seria R80)
 ▶ 11512 obrotowy wspornik ścienny (seria R50)
 ▶ OSTF009 długość wspornika montażowego 1,4 m 
 ▶ Wspornik rurowy OSTF005 (serie R30, R40, R50, R60, R80)

2.5.2   Nagrzewnice z wentylatorem promieniowym
Do nagrzewnic gazowych z wentylatorem promieniowym do-
stępne są opcjonalne wsporniki:

 ▶ OSTF009 długość wspornika montażowego 1,4 m 

2.5.3   Nagrzewnice gazowe z przepływem pionowym
Nagrzewnice gazowe z nawiewem pionowym nie wymagają 
mocowania naściennego, ponieważ należy je zawiesić pod stro-
pem ogrzewanego pomieszczenia.
Nagrzewnica gazowa wyposażona jest od strony wentylatora w 
odpowiednie wsporniki do zawieszenia pionowego, do których 
można podłączyć wsporniki nagrzewnicy gazowej.
Montaż musi być wykonany w taki sposób, aby na wsporniki nie 
działała siła na zewnątrz, ale zawsze prostopadle do osi śrub mo-
cujących nagrzewnicę. Minimalny obrót wokół osi montażu śrub 
jest dozwolony.
Uchwyty do zawieszenia na górnej stronie nagrzewnicy gazowej 
(strona wylotu spalin) są już zamontowane, natomiast uchwyty 
po dolnej stronie muszą być zamontowane przez instalatora (Ry-
sunek 2.5 s. 27).

Nie używać innych systemów do zawieszania nagrzew-
nicy gazowej niż dostarczone wsporniki.

Nagrzewnice gazowe R15 i R20 nie są wyposażone 
w wsporniki do podwieszania pionowego, ponieważ 
montaż z nawiewem pionowym w dół odbywa się za 
pomocą wspornika obrotowego 52923 (dostępny jako 
opcja, Punkt 2.5.4 s. 27).

Rysunek 2.5  Podstropowe wsporniki montażowe

A Uchwyty do zawieszania pionowego, zamontowane już na podgrzewaczu 
gazowym

B Dostarczane pionowe uchwyty do zawieszenia, do zamontowania na 
nagrzewnicy gazowej

A

A

B
B

2.5.4   Obrotowy wspornik ścienny 52923 (seria R15, 
R20)

W przypadku nagrzewnic gazowych R15 i R20 wspornik obro-
towy 52923 (dostępny jako opcja) umożliwia ustawienie na-
grzewnicy gazowej zarówno poziomo, jak i nachylonej o 45 ° 
lub z przepływem pionowym w dół (o 90 °), przy pomocy tego 
samego wspornika.
Wspornik w każdym przypadku należy umieścić na ścianie, 
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nawet w przypadku przepływu pionowego w dół (w tym przy-
padku nie ma możliwości podwieszenia nagrzewnicy gazowej, 
ponieważ nie jest ona wyposażona w wsporniki do zawieszenia 
pionowego).
Wsporniki podporowe dostarczane są ze śrubami i tylną płytą 
podporową.
Instrukcja montażu jest zawarta w dokumentach dostarczanych 
wraz z niniejszymi elementami dostępnymi opcjonalnie.

Rysunek 2.6  Pozycje wspornika OSTF020

A Wspornik w pozycji poziomej  
(0°)

B Wspornik pod kątem 45°
C Wspornik pod kątem 90°

A

C

B

3   HYDRAULIKA
 

3.1   OSTRZEŻENIA

3.1.1   Ostrzeżenia

Przeczytaj ostrzeżenia z Rozdziału III.1  s.  4. Zawierają 
one ważne informacje na temat przepisów i bezpieczeń-
stwa.

Zgodność z normami dotyczącymi instalacji

Instalacja musi być zgodna z następującymi przepisami 
obowiązującymi w kraju i miejscu gdzie jest wykonana, 
w dziedzinie bezpieczeństwa, projektowania, wykonania 
i konserwacji:

 � instalacji grzewczych
 � instalacji gazowych
 � odprowadzenia spalin
 � odprowadzenia kondensatu

Instalacja musi również spełniać zalecenia producenta.

3.2   ZASILENIE W GAZ

3.2.1   Przyłącze gazu
 ▶ 3/4" M (R15, R20, R30, R40, R50 modele)

 ▶ 3/4" F (R60, R80 serie)
z tyłu, po lewej stronie (patrz schematy wymiarowe, Punkt 
1.2 s. 8).

 ▶ Zainstaluj złącza antywibracyjne pomiędzy urządzeniem, a 
rurą gazową.

3.2.2   Obowiązkowy zawór odcinający
 ▶ W celu szybkiego i skutecznego odcięcia dopływu gazu do 

urządzenia zamontuj ręczny zawór odcinający (dedykowany 
do gazu) zaraz przy urządzeniu.

 ▶ Zapewnij trzyczęściowe złącze rurowe.
 ▶ Wykonaj połączenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2.3   Rozmiar rur gazowych
Rury gazowe nie mogą powodować nadmiernej straty ciśnienia, 
a co za tym idzie dostarczać do urządzenia gaz o niewystarcza-
jącym ciśnieniu.

3.2.4   Ciśnienie gazu zasilającego

To urządzenie jest przystosowane do maksymalnego ci-
śnienia gazu zasilającego wynoszącego 50 mbar.

Ciśnienie gazu zasilającego urządzenie, zarówno statyczne jak i 
dynamiczne, musi być zgodne z wartościami z Tabeli 3.1 s. 28, 
z tolerancją ± 15%.

Niezgodne z przepisami ciśnienie gazu może spowo-
dować uszkodzenie urządzenia i być niebezpieczne.

Tabela 3.1  Ciśnienie w sieci nagrzewnice gazowej serii Next-R

Ciśnienie gazu [mbar]
Ciśnienie gazu zasilającego urządzenia, zarówno statyczne, jak i dynamiczne, musi być zgodne z wartościami podanymi w tabeli, z tolerancją ± 15%.
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Kategorie Kraje przeznaczenia G20 G25 G25.1 G25.3 G2.350 G27 G30 G31

II2H3B/P

AL, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, IT, LT, LV, MK, NO, RO, SE, 
SI, SK, TR

20 30 30

AT, CH 20 50 50

II2H3P

AL, BG, CH, CZ, ES, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, MK, PT, SI, SK, TR 20 37
RO 20 30
AT 20 50

II2ELL3B/P DE 20 20 50 50
II2Esi3P FR

20 25 37
II2Er3P 20 25 37
II2H3B/P HU

25 30 30
II2HS3B/P 25 25 30 30
II2E3P LU 20 50
II2L3B/P

NL

25 30 30
II2L3P 25 37
II2EK3B/P 20 25 30 30
II2EK3P 20 25 30
II2E3B/P

PL

20 37 37
I2E 20
II2ELwLs3B/P 20 13 20 37 37
II2ELwLs3P 20 13 20 37
I2E(R)

BE
20 25

I2E(S) 20 25
I3P 37
I3P IS 30
I2H LV 20
I3B/P MT

30 30
I3B 30

Ciśnienie gazu zasilającego urządzenia, zarówno statyczne, jak i dynamiczne, musi być zgodne z wartościami podanymi w tabeli, z tolerancją ± 15%.

3.2.5   Rury pionowe i kondensat
 ▶ W razie potrzeby pionowe rury gazowe powinny być wypo-

sażone w syfon oraz odprowadzenie kondensatu powstają-
cego wewnątrz rur. 

 ▶ Jeśli to konieczne zaizoluj rury.

3.2.6   Reduktory ciśnienia LPG
W przypadku zasilania urządzenia gazem LPG należy zainstalo-
wać następujące elementy:

 ▶ Reduktor ciśnienia pierwszego stopnia, blisko zbiornika LPG;
 ▶ Reduktor ciśnienia drugiego stopnia, blisko urządzenia.

3.3   ODPROWADZENIE SPALIN

Zgodność z normami

Urządzenie jest dopuszczone do podłączenia instala-
cji kominowych zgodnych z typami podanymi w Tabeli 
1.2 s. 23.

3.3.1   Przyłącze układu odprowadzenia spalin
 ▶ Ø 80 mm z uszczelką, z tyłu, na górze (patrz schematy wy-

miarowe,  Punkt 1.2 s. 8).

We wszystkich modelach istnieje możliwość przełożenia króćca 
wylotu spalin z tylnej pozycji na górę urządzenia.

Jak przełożyć wylot spalin

1. Zdjąć górny panel nagrzewnicy gazowej.

2. Zdjąć zaślepkę górnego wylotu spalin (pozycja 7 na 
rysunkach wymiarowych, Punkt 1.2  s.  8) z panelu 
górnego.

3. Odkręcić trzy śruby mocujące wylot spalin do kołnierza 
tylnego.

4. Umieści wylot spalin w otworze w górnym panelu.
5. Przymocuj odprowadzenie spalin do górnego wlotu za 

pomocą trzech śrub.
6. Zamontuj zaślepkę na tylnym odprowadzeniu spalin.
7. Ponownie załóż panel górny nagrzewnicy gazowej.

3.3.2   Przyłącze doprowadzenia powietrza do 
spalania

 ▶ Ø 80 mm z uszczelką, z tyłu, na górze (patrz schematy wy-
miarowe,  Punkt 1.2 s. 8).

3.3.3   Typy instalacji

Długości podane w poniższych tabelach są przezna-
czone do instalacji, w których kanały powietrza i / lub 
spalin przebiegają liniowo, jak pokazano na odpowied-
nich rysunkach. W przeciwnym razie należy przystąpić 
do obliczenia spadku ciśnienia (Punkt 3.3.4 s. 32).

W przypadku użycia kominów innych niż dostarczone 
przez producenta, należy upewnić się, że są one od-
powiednie dla urządzenia, z którym są połączone. W 
szczególności klasa temperaturowa kanału musi być od-
powiednia do charakterystyki pracy urządzenia, a także 
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musi uwzględniać stabilność chemiczno-fizyczną całego 
systemu.

W każdym przypadku należy stosować zatwierdzone 
kominy w zależności od rodzaju wykonywanej instalacji. 
Na życzenie, Robur może dostarczyć zatwierdzone prze-
wody rozdzielne lub koncentryczne oraz pokrywy.

Seria nagrzewnic gazowych  Next-R może zostać zainstalowana 
w jeden ze wskazanych sposobów.

3.3.3.1   Instalacja typu B23 z przewodem spalinowym 
przechodzącym przez ścianę

Rysunek 3.1  Typ montażu B23 z przewodem spalinowym Ø 80

Tabela 3.2  Maksymalna dopuszczalna długość typu B23

Orientacyjne maksymalne długości (m)
Przewód spalinowy

Ø 80 Ø 100 Ø 110
R15 30 30 30
R20 30 30 30
R30 30 30 30
R40 28 30 30
R50 16 30 30
R60 10 30 30
R80 9 30 30

3.3.3.2   Instalacja typu B23 z przewodem spalinowym 
przechodzącym przez dach

Rysunek 3.2  Typ montażu B23 z z dachowym przewodem spalinowym 
Ø 80

Tabela 3.3  Maksymalna dopuszczalna długość instalacji typu B23 z da-
chową rurą odprowadzania spalin

Orientacyjne maksymalne długości (m)
Przewód spalinowy

Ø 80 Ø 100 Ø 110
R15 30 30 30
R20 30 30 30
R30 30 30 30
R40 25 30 30
R50 13 30 30
R60 7 24 30
R80 6 20 30

3.3.3.3   Instalacja typu C13 z rozdzielnymi przewodami

Rysunek 3.3  Typ montażu C13 z rozdzielnymi przewodami Ø 80 
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Tabela 3.4  Maksymalna dopuszczalna długość typu C13 z oddzielnymi 
kanałami

Orientacyjne maksymalne długości (m)
przewód powietrza Przewód spalinowy

Ø 80 Ø 100 Ø 110 Ø 80 Ø 100 Ø 110
R15 30 30 30 30 30 30
R20 30 30 30 30 30 30
R30 25 30 30 25 30 30
R40 19 30 30 19 30 30
R50 10 30 30 10 30 30
R60 7 22 30 7 22 30
R80 6 20 26 6 20 26

3.3.3.4   Instalacja typu C13 z koncentrycznymi przewodami 
ściennymi

Rysunek 3.4  Instalacja typu C13 z koncentrycznymi przewodami ścien-
nymi Ø 80 

Tabela 3.5  Maksymalna dopuszczalna długość instalacji typu C13 
ze ściennym panelem koncentrycznym 80/125 (opcja 
OSCR007) i kanałami Ø 80

Orientacyjne maksymalne długości (m)
przewód powietrza Przewód spalinowy

R15 30 30
R20 30 30
R30 22 22
R40 16 16
R50 8 8
R60 - -
R80 - -

Tabela 3.6  Maksymalna dopuszczalna długość instalacji typu C13 
ze ściennym panelem koncentrycznym 130/180 (opcja 
OKTC004)

Orientacyjne maksymalne długości (m)
przewód powietrza Przewód spalinowy

Ø 80 Ø 130 Ø 80 Ø 130
R15 30 30 30 30
R20 30 30 30 30
R30 24 30 24 30
R40 18 30 18 30
R50 9 30 9 30
R60 6 30 6 30
R80 5 30 5 30

3.3.3.5   Instalacja typu C33 z koncentrycznym zaciskiem 
dachowym

Rysunek 3.5  Instalacja typu C33 z koncentrycznym zaciskiem 
dachowym

Tabela 3.7  Maksymalna dopuszczalna długość instalacji typu C33 ze 
ściennym panelem koncentrycznym 80/125 (opcja OK-
TC004)  i kanałami Ø 80

Orientacyjne maksymalne długości (m)
przewód powietrza Przewód spalinowy

R15 30 30
R20 30 30
R30 18 18
R40 12 12
R50 3 3
R60 - -
R80 - -

Tabela 3.8  Maksymalna dopuszczalna długość instalacji typu C33 
ze ściennym panelem koncentrycznym 100/150 (opcja 
OKTC004)

Orientacyjne maksymalne długości (m)
przewód powietrza Przewód spalinowy

Ø 80 Ø 100 Ø 80 Ø 100
R15 30 30 30 30
R20 30 30 30 30
R30 19 30 19 30
R40 14 30 14 30
R50 5 21 5 21
R60 1 10 1 10
R80 - 1 - 1



Hydraulika

32

3

Tabela 3.9  Maksymalna dopuszczalna długość instalacji typu C33 
ze ściennym panelem koncentrycznym 130/120 (opcja 
OKTC004)

Orientacyjne maksymalne długości (m)
przewód powietrza Przewód spalinowy

Ø 80 Ø 110 Ø 130 Ø 80 Ø 110 Ø 130
R15 30 30 30 30 30 30
R20 30 30 30 30 30 30
R30 21 30 30 21 30 30
R40 15 30 30 15 30 30
R50 7 30 30 7 30 30
R60 3 26 30 3 26 30
R80 2 21 30 2 21 30

3.3.3.6   Instalacja typu C53 z rozdzielnymi przewodami

Rysunek 3.6  Instalacja typu C53 z rozdzielnymi przewodami Ø 80

Tabela 3.10  Maksymalna dopuszczalna długość typu C53 z oddzielny-
mi kanałami

Orientacyjne maksymalne długości (m)
przewód 

powietrza Przewód spalinowy

Ø 80 Ø 100 Ø 110
R15 1 30 30 30
R20 1 30 30 30
R30 1 30 30 30
R40 1 24 30 30
R50 1 12 30 30
R60 1 7 29 30
R80 1 6 26 30

3.3.4   Wymiarowanie oraz montaż przewodów 
spalinowych/powietrznych

Przy projektowaniu instalacji kominowej należy brać pod uwagę 
spadki ciśnienia w przewodach.
Całkowity dopuszczalny spadek ciśnienia w systemie odprowa-
dzania spalin zależy od modelu urządzenia (Table 3.11 s. 32).
Spadek ciśnienia w przewodach powietrza dostępnych opcjo-
nalnie Robur przedstawiony w tabeli 3.12 s. 33.
Tabela 3.13  s.  33 pokazuje spadki ciśnienia dla dostępnych na 
rynku aluminiowych przewodów spalinowych i powietrznych Ø 
100.
Spadek ciśnienie w przewodach koncentrycznych dostępny 
opcjonalnie Robur przedstawiono w tabeli 3.14 s. 33.
Spadki ciśnienia na pokrywach są bardzo małe i należy je 
pominąć
Podczas projektowania należy sprawdzić czy sumaryczny spa-
dek ciśnień instalacji kominowej jest niższy niż spręż dyspozy-
cyjny urządzenia (Table 3.11  s.  32). Przykład jak liczyć spadki 
ciśnień pokazany jest w paragrafie 3.3.5 s. 34.
Maksymalne długości przewodów powietrzno-spalinowych, 
w zależności od rodzaju instalacji, podane są w tabelach pod 
rysunkami dotyczącymi typów instalacji, opisanymi w Punkcie 
3.3.3 s. 29.

Powyższe długości mają być wartościami przybliżonymi 
dla instalacji standardowych, w których kanały po-
wietrzne i spalinowe przebiegają liniowo, jak pokazano 
na odpowiednich rysunkach. W innym przypadku należy 
obliczyć spadek ciśnienia (Paragraf 3.3.5  s.  34): insta-
lacja zostanie wykonana prawidłowo, jeżeli sumaryczny 
spadek ciśnień będzie niższy niż spręż dyspozycyjny 
urządzenia (Tabela 3.11 s. 32).

Przewody Ø 80, 110 i 130 do nagrzewnic Robur dostępne 
opcjonalnie wykonane ze stali nierdzewnej, , natomiast 
adaptery Ø 100 do nagrzewnic Robur  wykonane z alum-
inium (również opcjonalnie).

Tabela 3.11  Dane do obliczeń dla układów powietrza/spalin z przewodami dostępnymi na rynku

R15 R20 R30 R40 R50 R60 R80
Dane instalacyjne

Temperatura spalin Nominalna moc 
cieplna palnika

G20 °C 210,0 200,0 218,0 195,0 196,0 180,0 220,0

Przepływ spalin Nominalna moc 
cieplna palnika

G20 kg/h 27 35 48 65 83 116 142

Procent CO2 w spalinach Nominalna moc 
cieplna palnika

G20 % 9,3 9,2 9,0 9,2 9,4 9,5

Elementy układu odprowa-
dzania spalin dostępny naddatek ciśnienia Pa 70 90 80 100 130
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Tabela 3.12  Dane do obliczeń układu powietrzno-spalinowego z przewodami  Ø 80/110/130 dostępnymi opcjonalnie

R15 R20 R30 R40 R50 R60 R80
Spadek ciśnienia w przewodzie spalinowym

Ø 80 mm
Rura 1 m Pa 0,7 1,0 1,9 3,2 5,0 9,2 13,4
kolanko 90° Pa 0,9 1,5 2,8 5,0 8,0 15,4 22,7
Trójnik Pa 2,0 3,1 5,6 9,6 15,0 27,7 40,3

Ø 110 mm
Rura 1 m Pa 0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 1,9 2,8
kolanko 90° Pa 0,3 0,4 0,8 1,4 2,2 4,3 6,3
Trójnik Pa 0,4 0,7 1,2 2,1 3,2 5,8 8,4

Ø 130 mm
Rura 1 m Pa 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,2
kolanko 90° Pa 0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 2,2 3,2
Trójnik Pa 0,2 0,3 0,5 0,9 1,4 2,6 3,7

Spadek ciśnienia wlotu powietrza

Ø 80 mm
Rura 1 m Pa 0,3 0,5 0,9 1,5 2,4 4,4 6,3
kolanko 90° Pa 0,4 0,7 1,2 2,2 3,6 6,9 10,2
Trójnik Pa 1,0 1,5 2,6 4,5 7,1 13,1 19,0

Ø 110 mm
Rura 1 m Pa 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,3
kolanko 90° Pa 0,1 0,2 0,3 0,6 1,0 1,9 2,8
Trójnik Pa 0,2 0,3 0,6 1,0 1,5 2,7 3,9

Ø 130 mm
Rura 1 m Pa 0,1 0,2 0,4 0,6
kolanko 90° Pa 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,4
Trójnik Pa 0,1 0,3 0,4 0,7 1,2 1,8

Tabela 3.13  Dane do obliczeń układu powietrzno-spalinowego z przewodami  Ø 100 

R15 R20 R30 R40 R50 R60 R80
Spadek ciśnienia w przewodzie spalinowym

Ø 100 mm
Rura 1 m Pa 0,2 0,4 0,6 1,1 1,6 3,0 4,3
kolanko 90° Pa 0,4 0,6 1,1 2,0 3,2 6,1 9,0
Trójnik Pa 0,7 1,1 1,9 3,2 4,9 9,0 12,9

Spadek ciśnienia wlotu powietrza

Ø 100 mm
Rura 1 m Pa 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,4 2,0
kolanko 90° Pa 0,2 0,3 0,5 0,9 1,4 2,7 4,0
Trójnik Pa 0,3 0,5 0,9 1,5 2,3 4,3 6,1

Tabela 3.14  Dane do obliczeń układu powietrzno-spalinowego z przewodami  koncentrycznymi dostępnymi opcjonalnie

R15 R20 R30 R40 R50 R60 R80
Spadki ciśnienia w przewodach koncentrycznych

Ø 80/125 mm
ściana Pa 5,9 6,4 8,0 11,7 17,5 -
dach Pa 6,2 8,1 11,0 20,4 37,0 -

Ø 130/180 mm ściana (1) Pa 1,2 1,4 1,6 2,0 3,0 6,4 12,0
Ø 100/150 mm dach Pa 2,6 3,3 9,0 12,0 19,0 38,6 70,0
Ø 130/210 mm dach Pa 0,9 1,2 3,3 4,3 6,7 13,2 23,5

(1) może być tylko używane ze wspornikiem OSTF009 

Jeśli zainstalowane są poziome przewody spalinowe 
o długości powyżej 1 m, przewód spalinowy należy 
zamontować ze spadkiem o 2 do 3 cm na każdy 1 m 
długości (Rysunek 3.7  s.  34), aby zapobiec przedosta-
waniu się skroplin do jednostki.

W przypadku montażu pionowych przewodów spalino-
wych dłuższych niż 1,5 m u podstawy pionowo zamon-
towanego przewodu spalinowego należy zamontować 
trójnik do zbierania kondensatu, aby zapobiec przedo-
stawaniu się skroplin do nagrzewnicy gazowej (Rysunek 
3.2 s. 30).

Dla kolana 45° należy przyjąć stratę ciśnienia jak dla 

przewodu prostego o długości 1,2 metra.
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Rysunek 3.7  Nachylenie przewodów poziomych

W celu prawidłowej instalacji pokryw ściennych (terminali) do 
odprowadzania spalin i pobierania powietrza do spalania nale-
ży postępować zgodnie ze szczegółami podanymi na rysunku 
3.8 s. 34.

Rysunek 3.8  Ustawienie pokrywy naściennej (terminal)

IN  Wlot powietrza do spalania
OUT  Wyprowadzenie spalin
A Pozycja rekomendowana (OK)

B Dozwolona pozycja (OK)
C Pozycja NIE dozwolona (NO)

IN OUT

A

IN

OUT

B

IN

OUT

C

NOOK

3.3.5   Przykład obliczeń
Załóżmy, że instalujemy R60 w instalacji typu C13 (Rysunek 
3.9 s. 34).

Rysunek 3.9  Instalacja typu C13

Instalacja powietrze / spaliny zostanie wykonana z oddzielnych 
rur Ø 80 w następujący sposób:

 ▶ 7 m przewodu spalinowego Ø 80
 ▶ 1 kolanko 90°  na przewodzie spalinowym Ø 80
 ▶ 1 trójnik Ø 80 na przewód spalinowy
 ▶ 2 m przewodu powietrza Ø 80

Możliwa wtedy jest dalsza weryfikacja, pamiętając, że spręż dys-
pozycyjny jest 100 Pa (zobacz Tabla 3.11 s. 32).

 ▶ Przewód spalinowy Ø 80
 7 m x 9,2 Pa/m =  64,4 Pa

 ▶ Kolanko 90°
 1 x 15,4 Pa =  15,4 Pa

 ▶ trójnik Ø 80
 1 x 27,7 Pa =  27,7 Pa

 ▶ Przewód powietrza Ø 80
 2 m x 4,4 Pa/m =  8,8 Pa
Całkowity spadek ciśnienia =  116,3 Pa
Sumaryczny spadek ciśnień układu kominowego jest większy 
niż spręż dyspozycyjny (100 Pa), w wyniku czego taka instalacja 
nie jest dozwolona.
Instalację można przeprowadzić, wykonując jeden z następują-
cych kroków:

 ▶ Zmniejsz długość przewodów powietrzno-spalinowych.
 ▶ Zwiększyć średnicę rury, np. przy użyciu Ø 110. W tym przy-

padku całkowity spadek ciśnienia będzie:
 7 m x 1,9 Pa/m =  13,3 Pa
 1 x 4,3 Pa =  4,3 Pa
 1 x 5,8 Pa =  5,8 Pa
 2 m x 0,9 Pa/m =  1,8 Pa
Całkowity spadek ciśnienia =  25,2 Pa
który jest zgodny z maksymalnym dopuszczalnym spadkiem 
ciśnienia.
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3.3.6   Nagrzewnice gazowe z przepływem pionowym

W przypadku nagrzewnic gazowych z przepływem pio-
nowym w dół, u podstawy pionowo zamontowanej rury 
odprowadzania spalin należy zamontować element w 
kształcie litery T do zbierania kondensatu, aby zapobiec 
przedostawaniu się skroplin do dmuchawy (Rysunek 
3.10 s. 35).

Zwróć uwagę na zbieranie i prawidłowe odprowadzanie 
skroplin.

Rysunek 3.10  Przykład instalacji nagrzewnicy gazowej z przepływem 
pionowym.

3.4   KANAŁY POWIETRZNE
Tylko modele wyposażone w wentylator promieniowy (seria 
Next-R C) mogą być łączone z systemami kanałów powietrza, 
które można umieścić zarówno na wlocie powietrza (np. z ko-
morami mieszania lub bez), jak i na wylocie.
W tym celu króciec tłoczny nagrzewnic gazowych Next-R C 
jest wyposażony w kołnierze mocujące do kanału powietrza 
nawiewanego.
Aby uzyskać informacje na temat wymiarów połączenia kołnie-
rzowego, patrz Punkt 1.2.2 s. 14.

W celu uniknięcia drgań (potencjalnego źródła hałasu i 
usterek mechanicznych), na połączeniu nagrzewnicy ga-
zowej z kanałem powietrznym zaleca się zamontowanie 
połączeń antywibracyjnych, które można łatwo zdej-
mować do prac konserwacyjnych.

Skonfiguruj kanał powietrza za pomocą tradycyjnego, wystar-
czająco gładkiego kanału z blachy.
Należy ocenić izolację kanału powietrza, aby uniknąć strat ciepła.
Przy wymiarowaniu kanału powietrznego należy wziąć pod 
uwagę dane dotyczące przepływu powietrza i wydajności wen-
tylatora, zestawione w Tabeli 1.2 s. 23.

Minimalny wymagany spadek ciśnienia

Aby zapewnić, że wentylator promieniowy będzie działał 
w granicach roboczych w każdej sytuacji, konieczne jest 
zapewnienie minimalnego spadku ciśnienia na dopływie 
powietrza. Minimalne wartości spadku ciśnienia są wy-
szczególnione w Tabeli 1.2 s. 23.

4   ELEKTRYKA
 

4.1   OSTRZEŻENIA

Przeczytaj ostrzeżenia z Rozdziału III  s.  4. Zawierają 
one ważne informacje na temat przepisów i bezpieczeń-
stwa.

Zgodność z normami dotyczącymi instalacji

Instalacja elektryczna musi być zgodna z aktualnymi 
przepisami obowiązującymi w danym kraju/miejscu w 
zakresie bezpieczeństwa, projektowania, wykonania i 
konserwacji instalacji elektrycznych.

Instalacja musi również spełniać zalecenia producenta.

Elementy pod napięciem

 � Po zamontowaniu urządzenia w miejscu docelowym, 
a przed wykonaniem połączeń elektrycznych należy 
upewnić się, że żadne elementy nie są pod napięciem.

Uziemienie

 � Urządzenie musi być podłączone do efektywnego syste-
mu uziemienia zainstalowanego zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami.

 � Zabronione jest używanie rur gazowych jako uziemienia.

Izolacja przewodów

Przewody zasilające powinny być fizycznie odizolowane 
od przewodów sygnałowych.

Nie stosować głównego wyłącznika zasilania, aby 
włączać/wyłączać urządzenie

 � Nigdy nie używaj wyłącznika zasilania do włączania i wy-
łączania urządzenia, ponieważ może ulec uszkodzeniu 
po dłuższym czasie użytkowania (tolerowane są spora-
dyczne przerwy w dostawie prądu).

 � Do włączania i wyłączania urządzenia używaj wyłącznie 
odpowiedniego akcesorium sterującego.
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4.2   INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W urządzeniu znajdują się następujące podłączenia elekryczne:
A. Zasilanie elektryczne (Punkt 4.3 s. 36).
B. System sterowania (Punkt 4.4 s. 36).

Wykonanie połączeń

Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane w li-
stwie zacisków umieszczonej na panelu elektrycznym:
1. Upewnij się, że urządzenie nie jest pod napięciem.
2. Aby uzyskać dostęp do przyłączy elektrycznych, otwórz ter-

moformowane drzwi po prawej stronie urządzenia (szczegół 
5 na schematach wymiarowych, Punkt 1.2 s. 8).

3. Przełóż kable przez dławik kablowy (pozycja 3 na schema-
tach wymiarowych, Punkt 1.2  s.  8). Dławiki kablowe PG9 
nadają się do kabli o średnicy od 3,5 do 8 mm. Dławiki ka-
blowe PG13.5 są odpowiednie dla kabli o średnicach od 6 
do 12 mm.

4. Zidentyfikuj właściwe zaciski.
5. Wykonaj połączenia.
6. Zamknij termoformowane drzwi.

4.3   ZASILANIE ELEKTRYCZNE

4.3.1   Przewód zasilający
Instalator powinien zapewnić zasilanie urządzenia 230 V 1-N 50 
Hz z zastosowaniem następujących elementów:

 ▶ Kabel typu H05 VVF 3x1,5 mm  2  o maksymalnej średnicy ze-
wnętrznej 12 mm.

 ▶ Rozłącznik bipolarny z minimalnym rozwarciem styków 3 
mm.

Sposób podłączania zasilania

Do podłączenia 3-żyłowego przewodu
1. Uzyskaj dostęp do listwy zacisków zgodnie z Procedurą 

4.2 s. 36.
2. Podłączenie przewodu do złączy tak jak na przedstawionym 

rysunku 4.1 s. 36.
3. Pozostaw żyłę uziemienia dłuższą niż żyły pod napięciem, 

aby w razie przypadkowego szarpnięcia przewodu uziemie-
nie zostało zerwane jako ostatnie.

Rysunek 4.1  Podłączenie urządzenia do zasilania sieciowego

L  Faza
N  Neutralny
Elementy NIE 

DOSTARCZANE:
GS     Przełącznik 
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4.4   SYSTEM STEROWANIA
Dostępnych są cztery niezależne systemy regulacji, każdy z okre-
ślonymi funkcjami, komponentami i schematami:
1. CDS012 1-przyciskowy sterownik podstawowy

2. OCTR000 2-przyciskowy sterownik podstawowy
3. OCTR015 3-przyciskowy sterownik podstawowy
4. DRV Robur
5. Sterownik zewnętrzny

Systemy sterowania 4 automatycznie zarządzają modu-
lacją mocy urządzenia na dwóch poziomach mocy.

4.4.1   CDS012 1-przyciskowy sterownik podstawowy

Jak podłączyć 1-przyciskowy sterownik podstawowy 
OCDS012

Sterownik należy zamontować na ścianie w odpowied-
nim miejscu za pomocą śrub rozporowych.

1. Uzyskaj dostęp do listwy zacisków zgodnie z Procedurą 
4.2 s. 36.

2. Użyj przewodu 3x1 mm 2 (opcjonalnie dostępny jako 
OCVO015, o długości 5 m).

3. Podłącz przewody do kostki przyłączeniowej, patrz rysunek 
4.2 s. 36.

4. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do 
opcjonalnego OCDS012.

Przewód nie może być dłuższy niż 20 metrów.

Rysunek 4.2  1-przyciskowy sterownik podstawowy (Reset)

L1  Lampka blokady
P1  Przycisk resetu

3 5 6 7

Z92

L1

P1

567
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4.4.2   OCTR000 2-przyciskowy sterownik podstawowy

Jak podłączyć 2-przyciskowy sterownik podstawowy 
OCTR000

Sterownik należy zamontować na ścianie w odpowied-
nim miejscu za pomocą śrub rozporowych.

1. Uzyskaj dostęp do listwy zacisków zgodnie z Procedurą 
4.2 s. 36.

2. Użyj przewodu sterowniczego 6x0,75 mm² (opcjonalnie do-
stępny jako OCVO015, o długości 5 m).

3. Podłącz przewody do kostki przyłączeniowej, patrz rysunek 
4.3 s. 37.

4. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do 
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opcjonalnego OCTR000.

Przewód nie może być dłuższy niż 20 metrów.

Rysunek 4.3  2-przyciskowy sterownik podstawowy

L1  Lampka blokady
P1  Przycisk resetu
Z1  przełącznik lato/zima
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4.4.3   OCTR015 3-przyciskowy sterownik podstawowy

Jak podłączyć 3-przyciskowy sterownik podstawowy 
OCTR015

Sterownik należy zamontować na ścianie w odpowied-
nim miejscu za pomocą śrub rozporowych.

1. Uzyskaj dostęp do listwy zacisków zgodnie z Procedurą 
4.2 s. 36.

2. Użyj przewodu sterowniczego 8x1 mm² (opcjonalnie do-
stępny jako OCVO015, o długości 5 m).

3. Podłącz przewody do kostki przyłączeniowej, patrz rysunek 
4.4 s. 37.

4. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do 
opcjonalnego OCTR015.

Przewód nie może być dłuższy niż 20 metrów.

Rysunek 4.4  3-przyciskowy sterownik podstawowy

4.4.4   DRV Robur
DRV Robur umożliwia inteligentne sterowanie nagrzewnicami 
gazowymi.

Schematy połączeń tego urządzenia znajdują się w de-
dykowanej dokumentacji.

4.4.5   Sterownik zewnętrzny
W zależności od wymaganej operacji wymagane jest 
zorganizowanie:

 ▶ Jednostka żądająca (np. termostat, programator czasowy, 
przełącznik), wyposażona w beznapięciowy styk NO dla za-
rządzania pracą start/stop nagrzewnicy gazowej

 ▶ Urządzenie żądające (przełącznik) wyposażone w zestyk 
przełączny do zarządzania pracą w trybie zima / lato.

 ▶ Urządzenie sterujące (np. Przycisk) wyposażone w bezpo-
tencjałowy styk zwierny, służące do zarządzania poziomami 
mocy dwóch nagrzewnic gazowych. Dzięki zastosowaniu 
dwustopniowego termostatu lub chronotermostatu można 
ujednolicić zarządzanie włączaniem / wyłączaniem nagrzew-
nicy gazowej z zarządzaniem dwoma poziomami mocy.

Szczegółowe informacje na temat położenia i możliwej obec-
ności tymczasowych zworek na zaciskach bloku zacisków 
urządzenia można znaleźć na schematach połączeń w Punkcie 
1.4 s. 20.

Wszystkie styki polecenia sterowania zewnętrznego 
znajdujące się na bloku zacisków przyłączeniowych 
na panelu elektrycznym wewnątrz urządzenia mają 
napięcie 230 V, które przykładane jest do odpowied-
nich zacisków.

4.4.5.1   włączanie / wyłączanie nagrzewnicy gazowej

Jak podłączyć zewnętrzny sterownik zarządzania 
włączaniem/wyłączaniem nagrzewnicy gazowej

1. Uzyskaj dostęp do panelu elektrycznego urządzenia zgod-
nie z Procedurą 4.2 s. 36:

2. Podłączyć zewnętrzny sygnał bezpotencjałowy za pomocą 
przewodu 2x1 mm² do zacisków Z9-Z9 listwy zaciskowej, jak 
pokazano na rysunku 4.5 s. 37.

Przewód nie może być dłuższy niż 20 metrów.

Rysunek 4.5  Podłączenie zewnętrznego sterownika zarządzania włą-
czaniem / wyłączaniem nagrzewnicy gazowej

Z9  Zewnętrzne sterowanie (np. programator czasowy, 
przełącznik,...)

7 Z9
2

Z9
1

Z9
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4.4.5.2   Funkcje lato/zima 

Jak podłączyć zewnętrzny sterownik zarządzania 
trybem lato/zima

1. Uzyskaj dostęp do panelu elektrycznego urządzenia zgod-
nie z Procedurą 4.2 s. 36:

2. Usuń 28 tymczasową zworkę między zaciskami 1-3 na we-
wnętrznym bloku zacisków.

3. Podłączyć zewnętrzny sygnał bezpotencjałowy za pomocą 
kabla 3x1 mm² do zacisków 1, 2, 3 listwy zaciskowej, jak po-
kazano na rysunku 4.6 s. 38.

Przewód nie może być dłuższy niż 20 metrów.

Rysunek 4.6  Podłączenie przełącznika lato/zima

Z1  przełącznik lato/zima
1 2 3

Z1

4.4.5.3   Podłączenie zewnętrznych sterowników

Jak podłączyć zewnętrzny sterownik do  zarządzania 
poziomem mocy nagrzewnicy gazowej

1. Uzyskaj dostęp do panelu elektrycznego urządzenia zgod-
nie z Procedurą 4.2 s. 36:

2. Usuń tymczasową zworkę 27 między zaciskami L-C na we-
wnętrznym bloku zacisków.

3. Podłączyć zewnętrzny sygnał bezpotencjałowy za pomocą 
przewodu 2x1 mm² do zacisków L-C bloku zacisków, jak po-
kazano na rysunku  4.7 s. 38.

Nagrzewnica gazowa działa z  maksymalną mocą , gdy 
styk LC jest  zamknięty , podczas działania z  minimalną 
mocą , gdy styk LC jest  otwarty .

Przewód nie może być dłuższy niż 20 metrów.

Rysunek 4.7  Podłączenie przełącznika wyboru poziomu mocy na-
grzewnicy gazowej

A Przełącznik wyboru poziomu mocy nagrzewnicy gazowej:
• Styk zamknięty: maksymalna moc nagrzewnicy gazowej
• Styk otwarty: minimalna moc nagrzewnicy gazowej

N
C CNL
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4.4.5.4   Termostat 2-stopniowy
Dzięki dwustopniowemu termostatowi (lub chronotermosta-
towi) możliwe jest połączenie funkcji start / stop i zarządzania 
poziomem mocy nagrzewnicy gazowej w jednym sterowaniu.
Połączenia muszą być wykonane zgodnie ze schematem połą-
czeń konkretnego używanego termostatu (patrz dokumentacja 
producenta termostatu), przestrzegając specyfikacji w punkcie 
4.4.5.1  s.  37 w odniesieniu do żądania uruchomienia / zatrzy-
mania nagrzewnicy gazowej w punkcie  4.4.5.3  s.  38 w sto-
sunku do nagrzewnicy gazowej zarządzanej dwoma poziomami 
mocy.

4.4.5.5   Działanie jako destratyfikator
Tylko w przypadku pionowych nagrzewnic gazowych, możliwe 
jest zastosowanie odpowiednio ustawionego i wyregulowane-
go termostatu umożliwiającego pracę wyłącznie wentylatora 
urządzenia (przy wyłączonym palniku), w celu destratyfikacji 
termicznej.
Dzięki temu, jeśli temperatura zmierzona przez termostat w 
miejscu jego instalacji będzie wyższa niż próg ustawiony na sa-
mym termostacie, to przekaże on żądanie tylko do wentylatora, 
który będzie spychał masy ciepłego powietrza w dół.
Podłączenie termostatu pokazano na rysunku 4.8 s. 38.

Rysunek 4.8  Podłączenie termostatu destratyfikatora

A Termostat destratyfikacyjny (do 
dostarczenia)

M2     Termostat wentylatora (dostar-
czony na nagrzewnicy gazowej)
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Wentylator nagrzewnicy gazowej zostanie uruchomiony 
za każdym razem, gdy otrzyma żądanie od termostatu 
destratyfikacyjnego, niezależnie od innych żądań.

4.4.5.6   Sterowanie wieloma nagrzewnicami gazowymi za 
pomocą jednego sterownika zewnętrznego.

Dzięki odpowiedniemu podłączeniu do opisanych powyżej zaci-
sków możliwe jest zarządzanie określonymi funkcjami więcej niż 
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jednej nagrzewnicy gazowej za pomocą jednego zewnętrznego 
sterowania.
W przypadku scentralizowanego zarządzania włączaniem / wy-
łączaniem wielu nagrzewnic gazowych, zaleca się użycie DRV 
Robur.
Jeśli nie chcesz korzystać z  scentralizowanego zarządzanie włą-
czaniem / wyłączaniem można wykonać je zgodnie z opisem 
na rysunku 4.9  s.  39, używając programowalnego sterownika 

czasowego i kilku termostatów pokojowych. Termostaty poko-
jowe obsługujące każdą nagrzewnicę gazową umożliwiają włą-
czenie nagrzewnicy gazowej tylko wtedy, gdy określona strefa 
faktycznie potrzebuje ciepła, co pozwala uniknąć zbędnych strat 
energii. Programowalny sterownik czasowy pozwala na podpo-
rządkowanie aktywacji nagrzewnicy gazowej, nawet jeśli zażąda 
tego termostat pokojowy.

Rysunek 4.9  Schemat okablowania wielu urządzeń z jednym programowalnym timerem i większą liczbą termostatów pokojowych
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4.4.6   Umiejscowienie systemu sterowania
Zainstaluj wybrany termostat / regulator zgodnie z następujący-
mi wytycznymi:

 ▶ Montaż na wysokości około 1,5 m od podłogi, w miejscu 
gdzie nie występują przeciągi powietrza, bezpośrednie dzia-
łanie promieni słonecznych i z dala od bezpośrednich źródeł 
ciepła (lampy, przepływ gorącego powietrza z samego urzą-
dzenia itp.).

 ▶ Jeśli to możliwe, nie należy umieszczać regulatorów na ścia-

nach graniczących z zewnętrzem, aby uniknąć fałszywych 
odczytów temperatury, a tym samym wpłynąć na działanie 
systemu. Jeśli nie jest to możliwe, należy osłonić system ste-
rowania, umieszczając arkusz materiału izolacyjnego (korek, 
polistyren lub inny podobny) między regulatorem a ścianą.

Postępując zgodnie z powyższymi wytycznymi, można 
uniknąć niepożądanego uruchamiania i zatrzymywania 
systemu, a także zagwarantować optymalny komfort w 
ogrzewanej przestrzeni.

5   PROCEDURA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA
 

Procedura pierwszego uruchomienia zawiera w sobie 
sprawdzenie/regulację parametrów spalania i może być 
przeprowadzana wyłącznie przez Autoryzowany Serwis 
Robur. Zarówno użytkownik jak i wykonawca instalacji 
NIE SĄ uprawnieni do przeprowadzania tej procedury, 
pod groźbą utraty gwarancji.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wstępnej 
weryfikacji opisanej w Punkt 5.1  s.  40 przygotowującej 
urządzenia do Pierwszego Uruchomienia.

5.1   WSTĘPNA WERYFIKACJA

Punkt przeznaczony dla wykonawcy.

5.1.1   Wstępna weryfikacja dla Procedury pierwszego 
uruchomienia

Po wykonaniu instalacji, przed skontaktowaniem się z ASR, insta-
lator jest zobowiązany sprawdzić:

 ▶ Instalacje elektryczne i gazowe dostosowane do wymaga-
nych mocy i wyposażone we wszystkie urządzenia zabezpie-
czające i sterujące wymagane przez obowiązujące przepisy.

 ▶ Szczelność instalacji gazowej.
 ▶ Typ gazu do którego urządzenie jest przystosowane (gaz 

ziemny lub LPG).
 ▶ Czy ciśnienie gazu jest zgodne z wartościami podanymi w 

Tabeli 3.1 s. 28, z maksymalną tolerancją ±15%.
 ▶ Czy instalacja kominowa funkcjonuje prawidłowo.
 ▶ Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spa-

lin wykonane prawidłowo zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami.

 ▶ Czy zasilanie urządzenia jest zgodne z danymi zapisanymi na 
tabliczce znamionowej urządzenia.

 ▶ Czy urządzenie  zamontowane jest poprawnie, zgodnie z in-
strukcją producenta.

 ▶ Czy instalacja jest wykonana w profesjonalny sposób, zgod-
nie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

5.1.2   Nieprawidłowe lub niebezpieczne sytuacje na 
instalacji

Jeżeli stan instalacji będzie nieprawidłowy lub niebezpieczny, 
ASR nie przeprowadzi procedury pierwszego uruchomienia i 
urządzenie nie zostanie uruchomione.
Procedura nie zostanie przeprowadzona w szczególności w na-

stępujących przypadkach:
 ▶ Nie zostały zachowane minimalne odstępy.
 ▶ Niewystarczająca odległość od materiałów palnych.
 ▶ Sytuacje, które nie pozwalają na dostęp do urządzenia i prze-

prowadzenie czynności w sposób bezpieczny.
 ▶ Urządzenie jest włączane i wyłączane za pomocą głównego 

włącznika zasilania, a nie za pomocą urządzenia sterującego.
 ▶ Powstały defekty i uszkodzenia urządzenia w trakcie trans-

portu.
 ▶ Czuć zapach gazu.
 ▶ Ciśnienie gazu zasilającego jest nieodpowiednie.
 ▶ Układ odprowadzania spalin jest nieodpowiedni.
 ▶ Występują inne sytuacje, które mogą powodować nieprawi-

dłową pracę urządzenia lub są potencjalnie niebezpieczne.

5.1.3   Nieprawidłowa instalacja i działania naprawcze
Jeżeli ASR stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, użytkownik/
instalator jest zobowiązany do wykonania działań naprawczych 
wymaganych przez ASR.
Po wykonaniu działań naprawczych (przez instalatora) ASR po-
nownie stwierdza czy są spełnione warunki bezpieczeństwa i 
poprawnej instalacji. Jeżeli są spełnione, procedura pierwszego 
uruchomienia może zostać wykonana.

5.2   SPRAWDZENIE PARAMETRÓW SPALANIA

Punkt przeznaczony wyłącznie dla ASR.

Nagrzewnica gazowa jest dostarczana z zaworem ga-
zowym już skalibrowanym na paliwo wskazane na na-
klejce obok przyłącza gazowego. Dlatego podczas uru-
chamiania należy sprawdzić tylko wartość CO2 i tylko w 
przypadku niepowodzenia kontroli lub po zmianie gazu 
należy przeprowadzić pełną procedurę sprawdzania.

Wartość CO2 należy sprawdzać przy zamkniętych 
drzwiczkach pokrywy automatyki, a regulację zaworu 
gazowego przy otwartych drzwiczkach pokrywy auto-
matyki.

W przypadku stosowania manometru różnicowego ko-
nieczne jest podłączenie wlotu ciśnienia A zaworu gazo-
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wego do przyłącza + (dodatniego) manometru.

5.2.1   R15/R20/R30/R40/R50

Proste sprawdzenie wartości CO  2  odpowiada krokom 
8 do 13 poniższej procedury, po włączeniu urządzenia. 
Jeśli sprawdzenie nie powiedzie się, należy przeprowa-
dzić całą procedurę.

Rysunek 5.1 s. 42

1. Jeśli urządzenie jest uruchomione, wyłącz je za pomocą od-
powiedniego systemu sterowania.

2. Otwórz termoformowane drzwi.
3. Zdejmij nasadkę ze śruby regulacyjnej OFF-SET (C) zaworu 

gazowego.
4. Wkręć do końca śrubę regulacji przepustnicy (D).
5. Wkręć do końca śrubę regulacyjną OFF-SET (C).
6. Odkręć śrubę regulacji przepustnicy (D), jak pokazano w 

poniższych tabelach, w zależności od modelu i używanego 
typu gazu.

7. Odkręć śrubę regulacyjną OFF-SET (C) zgodnie z poniższy-
mi tabelami, w zależności od modelu i używanego rodzaju 
gazu.

8. Otwórz styk 27 (zaciski L-C) lub przełącz na sterowniku po-
ziom mocy, aby wymusić pracę nagrzewnicy gazowej przy 
minimalnej mocy.

9. Włącz nagrzewnicę gazową za pomocą dołączonego urzą-
dzenia sterującego.

10. Po około 2 minutach od zapłonu palnika można przeprowa-
dzić kontrolę spalania przy minimalnej mocy.

11. Upewnij się, że wartość CO2 odpowiada wartości znajdującej 
się w kolumnie „Minimalna moc cieplna palnika”, w zależno-
ści od modelu i używanego rodzaju gazu. W przeciwnym 
razie ustaw odczyt procentowy CO 2, używając śruby regu-
lacyjną OFF-SET.

Sprawdź palnik! Nie może mieć zaczerwienionych ob-
szarów.

12. Otwórz styk 27 (zaciski L-C) lub przełącz na sterowniku po-
ziom mocy, aby wymusić pracę nagrzewnicy gazowej przy 
maksymalnej mocy.

13. Upewnij się, że wartość CO2 odpowiada wartości wskazanej 
w kolumnie "Nominalna moc cieplna palnika" w poniższych 

Tabelach, zgodnie z modelem i zastosowanym rodzajem 
gazu.

Jeśli weryfikacja jest pozytywna:
14. Ustaw styk 27 (zaciski L-C) z powrotem w pierwotnym poło-

żeniu lub zatrzymaj ręczne wymuszanie poziomu mocy.
15. Nakręć nasadkę z powrotem na śrubę regulacyjną OFF-SET 

(C) zaworu gazowego.
16. Zamknij termoformowane drzwi.
Jeśli weryfikacja nie jest pozytywna:
17. Powtórz kroki od 8 do 10, aby ponownie aktywować działa-

nie przy minimalnej mocy; sprawdź ponownie i, jeśli to ko-
nieczne, skoryguj wartość CO  2  w tych warunkach, poprzez 
śrubę regulacyjną OFF-SET.

18. Powtórz kroki 12 i 13, aby ponownie aktywować działanie z 
maksymalną mocą; sprawdź jeszcze raz i, jeśli to konieczne, 
skoryguj wartość CO  2  w tych warunkach, uruchamiając śru-
bę regulacyjną przepustnicy.

19. Powtórz kroki od 14 do 16, aby zakończyć procedurę.

Sprawdź, czy statyczne (przy wyłączonym urządzeniu) 
i dynamiczne (podczas pracy urządzenia) wartości ci-
śnienia gazu zasilającego, przy nagrzewnicy gazowej 
pracującej z maksymalną mocą, odpowiadają temu, co 
pokazano w Tabeli 3.1  s.  28 (przy niskich wartościach 
ciśnienia zasilania wartość CO2 będzie również przy war-
tościach minimalnych).

Jeśli układy sterowania są zaprojektowane w taki sposób, 
że załączanie nagrzewnicy gazowej zależy od tempera-
tury w pomieszczeniu, to urządzenie może się nie uru-
chomić, ponieważ temperatura w pomieszczeniu osią-
gnęła już  wartość zadaną. W takim przypadku należy 
ustawić wymuszenie aktywacji ręcznej w układzie stero-
wania lub ręcznie zamknąć styk Z9 (zaciski Z91-Z92).

Pamiętaj, aby po zakończeniu czynności kontro-
lnych ustawić styk 27 (zaciski L-C) z powrotem w 
pierwotnym położeniu lub zatrzymać ręczne wymu-
szanie poziomu mocy.

Jeżeli był ustawiony, należy pamiętać o wyłączeniu 
wymuszenia ręcznego załączenia w układzie ste-
rowania lub ręcznego zamknięcia styku Z9 (zaciski 
Z91-Z92).
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Rysunek 5.1  Zawór gazowy

A Króciec pomiaru ciśnienia korekcyjnego
B  Króciec pomiaru ciśnienia w sieci gazowej
C Śruba regulacyjna OFF-SET
D Śruba regulacji przepustnicy
E Króciec pomiaru ciśnienia przepustnicy

B

A
C

E
D

Tabela 5.1  Tabela nastaw zaworu gazowego R15

Gaz Ciśnienie w sieci 
gazowej

Śruba wstępnej regulacji Ciśnienie korekcyjne Procent CO2 w spalinach
Przepustnica OFF-SET nominalnie Minimalna moc cieplna palnika Nominalna moc cieplna palnika

Typ mbar obroty obroty Pa % %
G20

Patrz Tabela 
3.1 s. 28

-10 ½ -3 ¾ -10 8,7 9,3

G25
całkowicie 

otwarty
-3 -5 8,6 9,2

G25.1 -10 ½ -3 ¾ -10 10,2 10,7

G25.3
całkowicie 

otwarty
-3 ¾ -10 8,6 9,2

G27 -12 -3 ¾ -10 9,0 9,5

G2.350
całkowicie 

otwarty
-3 ¾ -10 8,6 9,1

G30 -7 -3 ¾ -10 9,9 10,3

G31
całkowicie 

otwarty
-3 ¾ -10 10,0 10,5

LPG -9 -3 ¾ -10 9,9 10,5

Tolerancja ± 0,3% jest stosowana do wszystkich wartości procentowych CO2 w spalinach.

Tabela 5.2  Tabela nastaw zaworu gazowego R20

Gaz Ciśnienie w sieci 
gazowej

Śruba wstępnej regulacji Ciśnienie korekcyjne Procent CO2 w spalinach
Przepustnica OFF-SET nominalnie Minimalna moc cieplna palnika Nominalna moc cieplna palnika

Typ mbar obroty obroty Pa % %
G20

Patrz Tabela 
3.1 s. 28

-3 ¾ -3 ¾ -10 8,6 9,2

G25
całkowicie 

otwarty
-3 ¾ -10 8,7 9,3

G25.1 -5 ¼ -3 ¾ -10 10,6 11,1
G25.3 -7 ½ -3 ¾ -10 8,5 9,1
G27 -5 ½ -3 ¾ -10 9,1 9,6

G2.350
całkowicie 

otwarty
-3 ¾ -10 8,8 9,3

G30 -2 ¼ -3 ¾ -10 9,9 10,3

G31
całkowicie 

otwarty
-3 ¾ -10 10,5 11,0

LPG -2 ¾ -3 ¾ -10 10,3 10,7

Tolerancja ± 0,3% jest stosowana do wszystkich wartości procentowych CO2 w spalinach.
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Tabela 5.3  Tabela nastaw zaworu gazowego R30

Gaz Ciśnienie w sieci 
gazowej

Śruba wstępnej regulacji Ciśnienie korekcyjne Procent CO2 w spalinach
Przepustnica OFF-SET nominalnie Minimalna moc cieplna palnika Nominalna moc cieplna palnika

Typ mbar obroty obroty Pa % %
G20

Patrz Tabela 
3.1 s. 28

-6 ½ -3 ¾ -10 8,5 9,0

G25
całkowicie 

otwarty
-3 ¾ -10 8,5 9,0

G25.1 -13 ½ -3 ¾ -10 9,6 10,1
G25.3 -21 -3 ¾ -10 8,5 9,0
G27 -6 ¾ -3 ¾ -10 8,5 9,0

G2.350
całkowicie 

otwarty
-3 ½ -8 8,5 9,0

G30 -8 -3 ¾ -10 9,5 11,0

G31
całkowicie 

otwarty
-3 -5 9,1 9,5

LPG -14 -3 ½ -8 9,0 9,6

Tolerancja ± 0,3% jest stosowana do wszystkich wartości procentowych CO2 w spalinach.

Tabela 5.4  Tabela nastaw zaworu gazowego R40

Gaz Ciśnienie w sieci 
gazowej

Śruba wstępnej regulacji Ciśnienie korekcyjne Procent CO2 w spalinach
Przepustnica OFF-SET nominalnie Minimalna moc cieplna palnika Nominalna moc cieplna palnika

Typ mbar obroty obroty Pa % %
G20

Patrz Tabela 
3.1 s. 28

-5 -3 ¾ -10 8,6 9,2

G25
całkowicie 

otwarty
-3 ¼ -7 8,5 9,0

G25.1 -8 ¼ -3 ¾ -10 9,6 10,2
G25.3 -12 -4 -10 8,5 9,0
G27 -8 ½ -3 ¾ -10 8,6 9,1

G2.350
całkowicie 

otwarty
-3 ¾ -10 8,5 9,0

G30 -8 -3 ¾ -10 9,5 10,0

G31
całkowicie 

otwarty
-3 -5 9,6 10,1

LPG -10 ¼ -4 -12 9,5 10,1

Tolerancja ± 0,3% jest stosowana do wszystkich wartości procentowych CO2 w spalinach.

Tabela 5.5  Tabela nastaw zaworu gazowego R50

Gaz Ciśnienie w sieci 
gazowej

Śruba wstępnej regulacji Ciśnienie korekcyjne Procent CO2 w spalinach
Przepustnica OFF-SET nominalnie Minimalna moc cieplna palnika Nominalna moc cieplna palnika

Typ mbar obroty obroty Pa % %
G20

Patrz Tabela 
3.1 s. 28

-14 -3 ¾ -10 8,6 9,2

G25
całkowicie 

otwarty
-3 ¾ -10 8,5 9,0

G25.1 -16 ¾ -3 ¾ -10 10,0 10,5

G25.3
całkowicie 

otwarty
-3 ¾ -10 8,6 9,2

G27 -16 -3 ¾ -10 8,6 9,0

G2.350
całkowicie 

otwarty
-3 ¾ -10 8,6 9,1

G30 -4 ½ -3 ¾ -10 9,9 10,5

G31
całkowicie 

otwarty
-3 ¾ -10 9,5 10,0

LPG -14 ¼ -3 ¾ -10 9,7 10,3

Tolerancja ± 0,3% jest stosowana do wszystkich wartości procentowych CO2 w spalinach.

5.2.2   R60/R80

Rysunek 5.2 s. 44

1. Jeśli urządzenie jest uruchomione, wyłącz je za pomocą od-
powiedniego systemu sterowania.

2. Podłącz manometr do króćca pomiaru ciśnienia korekcyj-

nego (A), po uprzednim usunięciu lub poluzowaniu śruby 
uszczelniającej.

3. Otwórz styk 27 (zaciski L-C) lub przełącz na sterowniku po-
ziom mocy, aby wymusić pracę nagrzewnicy gazowej przy 
minimalnej mocy.

4. Włącz nagrzewnicę gazową za pomocą dołączonego urzą-
dzenia sterującego.

5. Po około 2 minutach można przeprowadzić kontrolę spala-
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nia przy minimalnej mocy.
6. Obracaj śrubę regulacyjną OFF-SET, aż do uzyskania nomi-

nalnej wartości ciśnienia przesunięcia pokazanej w poniż-
szych tabelach, z tolerancją ± 1 Pa.

7. Upewnij się, że wartość CO2 odpowiada wartości znajdującej 
się w kolumnie „Minimalna moc cieplna palnika”, w zależno-
ści od modelu i używanego rodzaju gazu. W przeciwnym 
razie ustaw odczyt procentowy CO 2, używając śruby regu-
lacyjną OFF-SET.

Sprawdź palnik! Nie może mieć zaczerwienionych ob-
szarów.

8. Odłącz manometr i dokręć śrubę uszczelniającą wlot ciśnie-
nia (A).

9. Otwórz styk 27 (zaciski L-C) lub przełącz na sterowniku po-
ziom mocy, aby wymusić pracę nagrzewnicy gazowej przy 
maksymalnej mocy.

10. Po około 2 minutach można przeprowadzić kontrolę spala-
nia przy maksymalnej mocy.

11. Upewnij się, że wartość CO2 odpowiada wartości wskazanej 
w kolumnie "Nominalna moc cieplna palnika" w poniższych 
Tabelach, zgodnie z modelem i zastosowanym rodzajem 
gazu.

Jeśli weryfikacja jest pozytywna:
12. Ustaw styk 27 (zaciski L-C) z powrotem w pierwotnym poło-

żeniu lub zatrzymaj ręczne wymuszanie poziomu mocy.
Jeśli weryfikacja nie jest pozytywna:
13. Powtórz kroki od 3 do 7 (z wyłączeniem kroku 6), aby ponow-

nie aktywować działanie przy minimalnej mocy; sprawdź po-
nownie i, jeśli to konieczne, skoryguj wartość CO  2  w takich 
warunkach, poprzez regulację śrubą regulacyjną OFF-SET. 

14. Powtórz krok 12, aby zakończyć procedurę.

Sprawdź, czy statyczne (przy wyłączonym urządzeniu) 
i dynamiczne (podczas pracy urządzenia) wartości ci-
śnienia gazu zasilającego, przy nagrzewnicy gazowej 
pracującej z maksymalną mocą, odpowiadają temu, co 
pokazano w Tabeli 3.1  s.  28 (przy niskich wartościach 
ciśnienia zasilania wartość CO2 będzie również przy war-
tościach minimalnych).

Jeśli układy sterowania są zaprojektowane w taki sposób, 
że załączanie nagrzewnicy gazowej zależy od tempera-
tury w pomieszczeniu, to urządzenie może się nie uru-
chomić, ponieważ temperatura w pomieszczeniu osią-
gnęła już  wartość zadaną. W takim przypadku należy 
ustawić wymuszenie aktywacji ręcznej w układzie stero-
wania lub ręcznie zamknąć styk Z9 (zaciski Z91-Z92).

Pamiętaj, aby po zakończeniu czynności kontro-
lnych ustawić styk 27 (zaciski L-C) z powrotem w 
pierwotnym położeniu lub zatrzymać ręczne wymu-
szanie poziomu mocy.

Jeżeli był ustawiony, należy pamiętać o wyłączeniu 
wymuszenia ręcznego załączenia w układzie ste-
rowania lub ręcznego zamknięcia styku Z9 (zaciski 

Z91-Z92).

Rysunek 5.2  Zawór gazowy

A Króciec pomiaru ciśnienia korekcyjnego
B  Króciec pomiaru ciśnienia w sieci gazowej
C Śruba regulacyjna OFF-SET

A

C

B

Tabela 5.6  Tabela nastawa zaworu gazowego R60

Gaz
Ciśnienie 

w sieci 
gazowej

Ciśnienie 
korekcyjne Procent CO2 w spalinach

nominalnie Minimalna moc 
cieplna palnika

Nominalna moc 
cieplna palnika

Typ mbar Pa % %
G20

Patrz 
Tabela 

3.1 s. 28

-10 8,9 9,4
G25 -10 8,7 9,0

G25.1 -10 10,5 10,9
G25.3 -10 8,8 9,2
G27 -10 9,2 9,4

G2.350 -10 9,1 9,4
G30 -10 10,4 10,6
G31 -10 10,1 10,4
LPG -10 9,8 10,2

Tolerancja ± 0,3% jest stosowana do wszystkich wartości procentowych CO2 w spalinach.

Tabela 5.7  Tabela nastaw zaworu gazowego R80

Gaz
Ciśnienie 

w sieci 
gazowej

Ciśnienie 
korekcyjne Procent CO2 w spalinach

nominalnie Minimalna moc 
cieplna palnika

Nominalna moc 
cieplna palnika

Typ mbar Pa % %
G20

Patrz 
Tabela 

3.1 s. 28

-10 8,3 9,5
G25 -10 8,7 9,2

G25.1 -10 10,5 10,9
G25.3 -10 8,9 9,3
G27 -10 8,8 9,2

G2.350 - - -
G30 -10 10,2 10,5
G31 -10 9,9 10,2
LPG -10 9,7 10,1

Tolerancja ± 0,3% jest stosowana do wszystkich wartości procentowych CO2 w spalinach.

5.3   ZMIANA RODZAJU GAZU

Instrukcje dotyczące zmiany gazu można znaleźć w 
odpowiedniej dokumentacji.
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6   UŻYTKOWANIE
 

Ten rozdział jest przeznaczony dla użytkownika koń-
cowego.

Korzystanie z urządzenia przez użytkownika końco-
wego jest dozwolone tylko po zakończeniu pierw-
szego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis 
Robur.

6.1   OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj 
uważnie ostrzeżenia zawarte w Rozdziale III.1  s.  4. Za-
wierają one ważne informacje na temat bezpieczeństwa 
i przepisów mających zastosowanie dla urządzenia.

Pierwsze uruchomienie przez ASR

Procedura pierwszego uruchomienia może być wyko-
nana wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Robur (Roz-
dział 5 s. 40).

Nigdy nie odłączaj zasilania urządzenia jeśli jest ono 
w trybie pracy

NIGDY nie wyłączaj zasilania urządzenia gdy jest ono w 
trybie pracy (z wyjątkiem sytuacji niebezpiecznych, Roz-
dział III.1  s.  4), gdyż może to uszkodzić urządzenie i 
system sterowania.

6.2   WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Urządzenie może być włączane/wyłączane tylko przy 
pomocy właściwego sterownika

Nie stosować głównego włącznika zasilania do włą-
czania/wyłączania urządzenia

Nie stosuj głównego włącznika zasilania aby włączać/
wyłączać urządzenie. Może to prowadzić do uszkodzenia 
urządzenia i układu.

Czynności wymagane przed włączeniem

Przed włączeniem urządzenia sprawdź:
 � czy zawór gazowy jest otwarty
 � zasilanie elektryczne urządzenia (wyłącznik główny ON)
 � podłączenie i wszelkie niezbędne zasilanie urządzenia 

sterującego

Jeśli urządzenie nie było przez dłuższy czas użytkowane 

lub zostało uruchomione po raz pierwszy, może się 
zdarzyć, że ze względu na znajdujące się w przewodzie 
gazowym powietrze operację trzeba będzie powtórzyć 
kilkukrotnie.

6.2.1   CDS012 1-przyciskowy sterownik podstawowy

 Aktywacja ogrzewania pomieszczenia
1. Upewnij się, że styk 1-3 jest zwarty za pomocą fabrycznej 

tymczasowej zworki. Jeśli został zainstalowany przełącznik 
wyboru lato / zima (Punkt 4.4.5.2  s.  38), upewnij się, że 
przełącznik wyboru znajduje się w pozycji „zima” (styk 1-3 
zamknięty).

2. Włączyć styk Z9 za pomocą dostarczonego urządzenia steru-
jącego (termostat, chronotermostat lub styk beznapięciowy).

3. Po przedmuchaniu komory przez wentylator nadmuchowy 
(ok. 40 sek.), następuje otwarcie elektrozaworu i odpalenie 
palnika.

4. Po wykryciu płomienia układ automatyki podtrzymuje za-
wór gazowy w pozycji otwartej

5. W przeciwnym razie jednostka sterująca ponownie spróbuje 
uruchomić  zapłon 3 razy (po odpowiednim czasie przedmu-
chu). Jeśli płomień i tak się nie zapala, centrala blokuje urzą-
dzenie i zapala lampkę kontrolną stanu zablokowania (B) na 
sterowaniu (Rysunek 6.1 s. 45).

6. W przypadku zablokowania płomienia naciśnij przycisk re-
setowania (A).

Rysunek 6.1  Sterowanie podstawowe 1 przyciskiem

A Przycisk resetowania
B Lampka sygnalizująca blokadę

B

A

 Wyłączenie ogrzewania pomieszczenia
1. Wyłączyć sygnał ogrzewania pomieszczenia, otwierając styk 

Z9 za pomocą dostarczonego urządzenia sterującego (ter-
mostat, chronotermostatu lub styk beznapięciowy).

2. Palnik wyłączy się, a wentylatory będą działać do czasu, aż 
urządzenie całkowicie ostygnie.

W przypadku dłuższych okresów bezczynności, patrz 
Punkt 7.4 s. 49.

 Aktywacja wentylacji (tryb lato)
1. Zamknij zawór gazowy i sprawdź , czy urządzenie jest 

zasilone
2. Za pomocą odpowiedniego przełącznika lato / zima (Punkt 

4.4.5.2  s.  38), wybierz tryb letni (styk 1-3 otwarty, styk 1-2 
zamknięty). W ten sposób uruchomi się tylko wentylator.
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3. Aby zatrzymać wentylator, należy ponownie wcisnąć prze-
łącznik w położenie zimowe (styk 1-2 otwarty).

W okresie letnim zaleca się wyłączenie żądania ogrze-
wania poprzez otwarcie styku Z9 za pomocą dostarczo-
nego urządzenia sterującego (termostat, chronotermo-
stat lub styk beznapięciowy).

6.2.2   OCTR000 2-przyciskowy sterownik podstawowy

 Aktywacja ogrzewania pomieszczenia
1. Ustaw przełącznik (A) lato / zima  w położenie zima  (Ry-

sunek 6.2 s. 46).
2. Włączyć styk Z9 za pomocą dostarczonego urządzenia steru-

jącego (termostat, chronotermostat lub styk beznapięciowy).
3. Po przedmuchaniu komory przez wentylator nadmuchowy 

(ok. 40 sek.), następuje otwarcie elektrozaworu i odpalenie 
palnika.

4. Po wykryciu płomienia układ automatyki podtrzymuje za-
wór gazowy w pozycji otwartej

5. W przeciwnym razie jednostka sterująca ponownie spróbuje 
uruchomić  zapłon 3 razy (po odpowiednim czasie przedmu-
chu). Jeśli płomień i tak się nie zapala, centrala blokuje urzą-
dzenie i zapala lampkę kontrolną stanu zablokowania (C) na 
sterowaniu (Rysunek 6.2 s. 46).

6. W przypadku zablokowania płomienia naciśnij przycisk re-
setowania (B).

Rysunek 6.2  2-przyciskowy sterownik podstawowy (reset; lato/zima)

A Przełącznik wyboru lato / zima (  tryb pracy ogrzewania pomieszczenia; 
 letni tryb pracy, tylko wentylacja)

B Przycisk resetowania
C Lampka sygnalizująca blokadę

A

B

C

 Wyłączenie ogrzewania pomieszczenia
1. Wyłączyć sygnał ogrzewania pomieszczenia, otwierając styk 

Z9 za pomocą dostarczonego urządzenia sterującego (ter-
mostat, chronotermostatu lub styk beznapięciowy).

2. Palnik wyłączy się, a wentylatory będą działać do czasu, aż 
urządzenie całkowicie ostygnie.

W przypadku dłuższych okresów bezczynności, patrz 
Punkt 7.4 s. 49.

 Aktywacja wentylacji (tryb lato)
1. Zamknij zawór gazowy i sprawdź , czy urządzenie jest 

zasilone
2. Ustaw przełącznik lato / zima (A) w położeniu lato  (Rysu-

nek 6.2 s. 46). W ten sposób uruchomi się tylko wentylator.
3. Aby zatrzymać wentylator, należy ponownie wcisnąć prze-

łącznik na pozycję zima .

W okresie letnim zaleca się wyłączenie żądania ogrze-
wania poprzez otwarcie styku Z9 za pomocą dostarczo-
nego urządzenia sterującego (termostat, chronotermo-
stat lub styk beznapięciowy).

6.2.3   OCTR015 3-przyciskowy sterownik podstawowy

 Aktywacja ogrzewania pomieszczenia
1. Ustaw przełącznik (A) lato / zima  w położenie zima  (Ry-

sunek 6.3 s. 46).
2. Wybierz żądany poziom mocy (D).
3. Włączyć styk Z9 za pomocą dostarczonego urządzenia steru-

jącego (termostat, chronotermostat lub styk beznapięciowy).
4. Po przedmuchaniu komory przez wentylator nadmuchowy 

(ok. 40 sek.), następuje otwarcie elektrozaworu i odpalenie 
palnika.

5. Po wykryciu płomienia układ automatyki podtrzymuje za-
wór gazowy w pozycji otwartej

6. W przeciwnym razie jednostka sterująca ponownie spróbuje 
uruchomić  zapłon 3 razy (po odpowiednim czasie przedmu-
chu). Jeśli płomień i tak się nie zapala, centrala blokuje urzą-
dzenie i zapala lampkę kontrolną stanu zablokowania (C) na 
sterowaniu (Rysunek 6.3 s. 46).

7. W przypadku zablokowania płomienia naciśnij przycisk re-
setowania (B).

Rysunek 6.3  3-przyciskowy sterownik podstawowy (reset; lato/zima; 
I/II stopień mocy)

A Przełącznik wyboru lato / zima (  tryb pracy ogrzewania pomieszczenia; 
 letni tryb pracy, tylko wentylacja)

B Przycisk resetowania
C Lampka sygnalizująca blokadę
D Przycisk poziomu mocy (I dla minimalnej mocy; II dla maksymalnej mocy)

A

B

CD

6.2.3.1   Wyłączenie ogrzewania pomieszczenia
1. Wyłączyć sygnał ogrzewania pomieszczenia, otwierając styk 

Z9 za pomocą dostarczonego urządzenia sterującego (ter-
mostat, chronotermostatu lub styk beznapięciowy).

2. Palnik wyłączy się, a wentylatory będą działać do czasu, aż 
urządzenie całkowicie ostygnie.

W przypadku dłuższych okresów bezczynności, patrz 
Punkt 7.4 s. 49.

6.2.3.2   Aktywacja wentylacji (tryb lato)
1. Zamknij zawór gazowy i sprawdź , czy urządzenie jest 
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zasilone
2. Ustaw przełącznik lato / zima (A) w położeniu lato  (Rysu-

nek 6.3 s. 46). W ten sposób uruchomi się tylko wentylator.
3. Aby zatrzymać wentylator, należy ponownie wcisnąć prze-

łącznik na pozycję zima .

W okresie letnim zaleca się wyłączenie żądania ogrze-
wania poprzez otwarcie styku Z9 za pomocą dostarczo-
nego urządzenia sterującego (termostat, chronotermo-
stat lub styk beznapięciowy).

6.2.4   DRV Robur

W odniesieniu do odpowiedniej instrukcji

6.2.5   Sterownik zewnętrzny

 Aktywacja ogrzewania pomieszczenia
1. Upewnij się, że styk 1-3 jest zwarty za pomocą fabrycznej 

tymczasowej zworki. Jeśli został zainstalowany przełącznik 
wyboru lato / zima (Punkt 4.4.5.2  s.  38), upewnij się, że 
przełącznik wyboru znajduje się w pozycji „zima” (styk 1-3 
zamknięty).

2. Włączyć styk Z9 za pomocą dostarczonego urządzenia steru-
jącego (termostat, chronotermostat lub styk beznapięciowy).

3. Po przedmuchaniu komory przez wentylator nadmuchowy 
(ok. 40 sek.), następuje otwarcie elektrozaworu i odpalenie 
palnika.

4. Po wykryciu płomienia układ automatyki podtrzymuje za-
wór gazowy w pozycji otwartej

5. W przeciwnym razie jednostka sterująca ponownie spróbuje 
uruchomić zapłon 3 razy (po odpowiednim czasie przedmu-
chu). Jeśli płomień i tak się nie zapala, centrala blokuje urzą-
dzenie i zapala lampkę kontrolną stanu zablokowania, jeśli 
występuje (Rysunek 4.4 s. 36).

6. W przypadku zablokowania płomienia, naciśnij przycisk re-
setowania, jeśli jest (Punkt 4.4  s.  36) lub zamknij ręcznie 
styk 5-7.

Jeśli nie ma przycisku resetowania, podczas operacji 
resetowania należy zachować szczególną ostroż-
ność, ponieważ styk 5-7 ma na zaciskach napięcie 
230 V AC.

Jeśli urządzenie nie było przez dłuższy czas użytkowane 
lub zostało uruchomione po raz pierwszy, może się 
zdarzyć, że ze względu na znajdujące się w przewodzie 
gazowym powietrze operację trzeba będzie powtórzyć 
kilkukrotnie.

 Wyłączenie ogrzewania pomieszczenia
1. Wyłączyć sygnał ogrzewania pomieszczenia, otwierając styk 

Z9 za pomocą dostarczonego urządzenia sterującego (ter-
mostat, chronotermostatu lub styk beznapięciowy).

2. Palnik wyłączy się, a wentylatory będą działać do czasu, aż 
urządzenie całkowicie ostygnie.

W przypadku dłuższych okresów bezczynności, patrz 
Punkt 7.4 s. 49.

 Aktywacja wentylacji (tryb lato)
1. Zamknij zawór gazowy i sprawdź , czy urządzenie jest 

zasilone
2. Za pomocą odpowiedniego przełącznika lato / zima (Punkt 

4.4.5.2  s.  38), wybierz tryb letni (styk 1-3 otwarty, styk 1-2 
zamknięty). W ten sposób uruchomi się tylko wentylator.

3. Aby zatrzymać wentylator, należy ponownie wcisnąć prze-
łącznik w położenie zimowe (styk 1-2 otwarty).

W okresie letnim zaleca się wyłączenie żądania ogrze-
wania poprzez otwarcie styku Z9 za pomocą dostarczo-
nego urządzenia sterującego (termostat, chronotermo-
stat lub styk beznapięciowy).

6.3   WYDAJNOŚĆ
Dla utrzymania wysokiej wydajności urządzenia:

 ▶ Zainstaluj nagrzewnice przestrzegając wymagań dotyczą-
cych wysokości montażu (rysunek 2.2 s. 26).

 ▶ Skieruj strumień ciepłego powietrza w dół, używając pozio-
mych żaluzji kratki nawiewnej, przestrzegając instrukcji po-
danych w Punkcie 2.3 s. 25.

 ▶ Ustawić termostat / układ sterowania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w Punkcie 4.4.6 s. 40.

 ▶ Zaprogramuj aktywację urządzenia na rzeczywiste okresy 
użytkowania.

 ▶ Utrzymuj w czystości siatkę zabezpieczającą wentylatora.
 ▶ Zredukuj do minimum częste włączania.
 ▶ Użyj urządzenia sterującego, które pozwoli wykorzystać mo-

dulację mocy urządzenia.

6.4   RESTARTOWANIE ZABLOKOWANEGO 
URZĄDZENIA

6.4.1   Sygnalizacja błędów

 Blokada płomienia
Zablokowanie płomienia sygnalizowane jest zwarciem styku 5-6 
na listwie zaciskowej urządzenia.
Jeśli do tego styku zostanie podłączona lampka kontrolna (która 
jest dołączona w przypadku korzystania z opcjonalnego podsta-
wowego sterowania z 1 lub 2 przyciskowym sterownikiem, patrz 
Punkt 1.6.2  s.  22 i 1.6.3  s.  22), lampka zaświeci się, gdy styk 
jest zamknięty - status blokady.

W przypadku wystąpienia wielu kolejnych sygnałów 
blokady płomienia, zaleca się sprawdzenie, czy termo-
stat ograniczający nie został uruchomiony z powodu 
przegrzania urządzenia. W takim przypadku należy zre-
setować termostat ograniczający i sprawdzić przyczyny 
jego zadziałania przez wykwalifikowany personel (patrz 
także Punkt 7.3 s. 48).

6.4.2   Zablokowane urządzenie
Ze względu na usterkę urządzenia wymagana jest interwencja 
zewnętrzna (reset lub naprawa).

 ▶ Reset może być wystarczający przy tymczasowo występują-
cych nieprawidłowościach.

 ▶ Przy uszkodzeniu lub awarii powiadom osobę odpowiedzial-
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ną za instalację lub ASR.

6.4.3   Reset
Blokadę płomienia można zresetować:

 ▶ Za pomocą specjalnego przycisku z podstawowym sterowa-
niem 1, 2 lub 3 klawiszami.

 ▶ Ręczne zamykanie styku 5-7.

Jeśli nie ma przycisku resetowania, podczas operacji 
resetowania należy zachować szczególną ostroż-
ność, ponieważ styk 5-7 ma na zaciskach napięcie 
230 V AC.

Inne błędy, mogą zostać zresetowane również poprzez włącze-
nie i wyłączenie zasilanie urządzenia.

7   KONSERWACJA
 

7.1   OSTRZEŻENIA

Właściwa konserwacja zapobiega problemom, zapewnia 
dobrą wydajność i utrzymuje niskie koszty eksploatacji.

Czynności konserwacyjne opisane w niniejszej doku-
mentacji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez 
ASR lub wyszkolonego technika.

Wszystkie działania na elementach wewnętrznych urzą-
dzenia mogą być przeprowadzone wyłącznie przez ASR.

Zanim zaczniesz jakiekolwiek działania, wyłącz urzą-
dzenie za pomocą regulatora i czekaj, aż zakończy się 
proces zatrzymywania urządzenia. Następnie odłącz za-
silanie i zamknij zawór gazowy.

Kontrole wydajności i wszystkie inne "czynności kon-
trolne i konserwacyjne" (patrz Tabela 7.1  s.  48)  muszą 
być wykonywane z częstotliwością zgodną z obowią-
zującymi przepisami  lub, jeśli są bardziej restrykcyjne, 
zgodnie z postanowieniami określonymi przez produ-
centa, instalatora.

Za kontrolę efektywności, która ma być przeprowadzona 
w celu ograniczania zużycia energii odpowiedzialny jest 
administrator instalacji.

7.2   PRZEGLĄD OKRESOWY
Czynności z poniższej tabeli 7.1  s.  48 należy wykonywać 
corocznie.

Tabela 7.1  Przegląd okresowy

Next-R Next-G G K M
Podstawowe czynności konserwacyjne

Kontrola urządzenia

wyczyść palnik √ √ √ √ √
wyczyść elektrody zapłonowe i jonizacyjne √ √ √ √ √
wyczyść wentylator √ √ √ √ √
oczyść dmuchawę/wentylator wyciągowy √ √ √ √ √
sprawdź % zawartość CO2 √ √ √ √ √
sprawdzić zabezpieczenia urządzenia √ √ √ √ √
sprawdź drożność odprowadzenia kondensatu - √ √ - -

7.3   RESETOWANIE TERMOSTATU 
OGRANICZAJĄCEGO TEMPERATURĘ

Termostat ograniczający temperaturę wyłącza palnik w przy-
padku przegrzania urządzenia.
Resetowanie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku z tyłu 
urządzenia (szczegół 6 na schematach wymiarowych, Punkt  
1.2  s.  8), po odkręceniu pokrywki ochronnej (patrz rysunek 
7.1  s.  49). Po zresetowaniu termostatu należy ponownie zało-
żyć pokrywkę ochronną.

Resetowanie termostatu ograniczającego temperaturę 
powinien przeprowadzić wykwalifikowany personel ser-
wisu, po usunięciu przyczyny przegrzania.

Zadziałanie termostatu ograniczającego temperaturę 
ZAWSZE wskazuje na nieprawidłowy stan urządzenia. 
Dlatego przed zresetowaniem zaleca się wyszukanie 

przyczyn, które doprowadziły do przegrzania  nagrzew-
nicy. W przypadku częstych zatrzymań należy skontak-
tować się z serwisem lub firmą Robur.
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Rysunek 7.1  Pozycja resetu termostatu ograniczającego 

A pokrywa ochronna przycisku resetowania termostatu ograniczającego

A

7.4   DŁUŻSZE OKRESY NIEUŻYWANIA
Jeśli przewidujesz pozostawienie urządzenia nieaktywnego 
przez dłuższy czas, odłącz je od sieci elektrycznej i gazowej.

W jaki sposób dezaktywować urządzenia na dłuższy 

okres czasu

1. Wyłącz urządzenie (Punkt 6.2 s. 45).
2. Tylko wtedy, gdy urządzenie całkowicie zatrzymało swo-

ją pracę, odłącz zasilanie za pomocą głównego wyłączni-
ka zasilania (opisany jako GS, Rysunku 4.1 s. 36).

3. Zamknij zawór gazowy.

Jak aktywować urządzenie po dłuższym okresie nie-
używania

Przed aktywowaniem urządzenia, obsługujący instalację 
musi przede wszystkim:

 � Sprawdź, czy wymagane są jakiekolwiek czynności 
konserwacyjne (skontaktuj się z serwisem; patrz Punkt 
7.2 s. 48).

 � Upewnij się, że kanał spalinowy i wlot powietrza nie są 
zatkane.
Po wykonaniu powyższych czynności:

1. Otwórz zawór gazowy i upewnij się, czy nie ma żadnych 
wycieków. W przypadku gdy wyczujesz zapach gazu, 
zamknij zawór ponownie, nie włączaj żadnych elektrycz-
nych elementów i poproś o interwencję ASR.

2. Włącz zasilanie za pomocą głównego wyłącznika zasila-
nia (GS, Rysunek 4.1 s. 36).

3. Włącz urządzenie za pomocą dostarczonego sterownika 
(Punkt 6.2 s. 45).
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8   ZAŁĄCZNIKI
 

8.1   KARTA PRODUKTU

Rysunek 8.1

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa wydajność 
grzewcza

Prated,h 14,1 kW
Sprawność użytkowa przy 
znamionowej wydajności 
grzewczej(*)

ηnom 82,0 %

Wydajność minimalna Pmin 9,9 kW
Sprawność użytkowa przy 
minimalnej wydajności(*)

ηpl 86,5 %

Przy znamionowej 
wydajności grzewczej

elmax 0,035 kW
Współczynnik strat przez 
przegrody zewnętrzne

Fenv 0,0 %

Przy minimalnej 
wydajności

elmin 0,015 kW
Zużycie mocy przez palnik 
zapłonowy (*)

Pign 0,0 kW

W trybie czuwania elsb 0,000 kW Emisje tlenków azotu (*) NOx 16
mg/kWh 
poboru energii 
(GCV)

Efektywność emisyjna ηs,flow 95,4 %
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs,h 78,1 %

Robur SPA
Via Parigi 4/6
I-24040 Zingonia (BG)

(*) Niewymagane w przypadku elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Wydajność Sprawność użytkowa

Zużycie mocy elektrycznej (*) Inne parametry

Dodatkowych informacji 
udzielają

Typ paliwa: [gazowe/ciekłe/energia elektryczna] gazowe

Tabela 9
Wymagania w zakresie informacji dotyczące nagrzewnic powietrza

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:
Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C4 [tak/nie]

R15
nie
nie
nie

Rysunek 8.2

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa wydajność 
grzewcza

Prated,h 18,7 kW
Sprawność użytkowa przy 
znamionowej wydajności 
grzewczej(*)

ηnom 82,0 %

Wydajność minimalna Pmin 12,7 kW
Sprawność użytkowa przy 
minimalnej wydajności(*)

ηpl 86,9 %

Przy znamionowej 
wydajności grzewczej

elmax 0,035 kW
Współczynnik strat przez 
przegrody zewnętrzne

Fenv 0,0 %

Przy minimalnej 
wydajności

elmin 0,015 kW
Zużycie mocy przez palnik 
zapłonowy (*)

Pign 0,0 kW

W trybie czuwania elsb 0,000 kW Emisje tlenków azotu (*) NOx 33
mg/kWh 
poboru energii 
(GCV)

Efektywność emisyjna ηs,flow 94,7 %
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs,h 78,0 %

Robur SPA
Via Parigi 4/6
I-24040 Zingonia (BG)

(*) Niewymagane w przypadku elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Wydajność Sprawność użytkowa

Zużycie mocy elektrycznej (*) Inne parametry

Dodatkowych informacji 
udzielają

Typ paliwa: [gazowe/ciekłe/energia elektryczna] gazowe

Tabela 9
Wymagania w zakresie informacji dotyczące nagrzewnic powietrza

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:
Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C4 [tak/nie]

R20
nie
nie
nie
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Rysunek 8.3

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa wydajność 
grzewcza

Prated,h 25,5 kW
Sprawność użytkowa przy 
znamionowej wydajności 
grzewczej(*)

ηnom 82,0 %

Wydajność minimalna Pmin 16,3 kW
Sprawność użytkowa przy 
minimalnej wydajności(*)

ηpl 87,1 %

Przy znamionowej 
wydajności grzewczej

elmax 0,040 kW
Współczynnik strat przez 
przegrody zewnętrzne

Fenv 0,0 %

Przy minimalnej 
wydajności

elmin 0,015 kW
Zużycie mocy przez palnik 
zapłonowy (*)

Pign 0,0 kW

W trybie czuwania elsb 0,000 kW Emisje tlenków azotu (*) NOx 25
mg/kWh 
poboru energii 
(GCV)

Efektywność emisyjna ηs,flow 94,2 %
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs,h 78,0 %

Robur SPA
Via Parigi 4/6
I-24040 Zingonia (BG)

(*) Niewymagane w przypadku elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Wydajność Sprawność użytkowa

Zużycie mocy elektrycznej (*) Inne parametry

Dodatkowych informacji 
udzielają

Typ paliwa: [gazowe/ciekłe/energia elektryczna] gazowe

Tabela 9
Wymagania w zakresie informacji dotyczące nagrzewnic powietrza

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:
Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C4 [tak/nie]

R30
nie
nie
nie

Rysunek 8.4

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa wydajność 
grzewcza

Prated,h 35,0 kW
Sprawność użytkowa przy 
znamionowej wydajności 
grzewczej(*)

ηnom 82,4 %

Wydajność minimalna Pmin 22,2 kW
Sprawność użytkowa przy 
minimalnej wydajności(*)

ηpl 86,9 %

Przy znamionowej 
wydajności grzewczej

elmax 0,040 kW
Współczynnik strat przez 
przegrody zewnętrzne

Fenv 0,0 %

Przy minimalnej 
wydajności

elmin 0,020 kW
Zużycie mocy przez palnik 
zapłonowy (*)

Pign 0,0 kW

W trybie czuwania elsb 0,000 kW Emisje tlenków azotu (*) NOx 33
mg/kWh 
poboru energii 
(GCV)

Efektywność emisyjna ηs,flow 94,3 %
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs,h 78,0 %

Robur SPA
Via Parigi 4/6
I-24040 Zingonia (BG)

Typ paliwa: [gazowe/ciekłe/energia elektryczna] gazowe

Tabela 9
Wymagania w zakresie informacji dotyczące nagrzewnic powietrza

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:
Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C4 [tak/nie]

R40
nie
nie
nie

(*) Niewymagane w przypadku elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Wydajność Sprawność użytkowa

Zużycie mocy elektrycznej (*) Inne parametry

Dodatkowych informacji 
udzielają
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Rysunek 8.5

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa wydajność 
grzewcza

Prated,h 44,6 kW
Sprawność użytkowa przy 
znamionowej wydajności 
grzewczej(*)

ηnom 82,0 %

Wydajność minimalna Pmin 30,3 kW
Sprawność użytkowa przy 
minimalnej wydajności(*)

ηpl 88,1 %

Przy znamionowej 
wydajności grzewczej

elmax 0,040 kW
Współczynnik strat przez 
przegrody zewnętrzne

Fenv 0,0 %

Przy minimalnej 
wydajności

elmin 0,020 kW
Zużycie mocy przez palnik 
zapłonowy (*)

Pign 0,0 kW

W trybie czuwania elsb 0,000 kW Emisje tlenków azotu (*) NOx 27
mg/kWh 
poboru energii 
(GCV)

Efektywność emisyjna ηs,flow 93,5 %
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs,h 78,0 %

Robur SPA
Via Parigi 4/6
I-24040 Zingonia (BG)

Typ paliwa: [gazowe/ciekłe/energia elektryczna] gazowe

Tabela 9
Wymagania w zakresie informacji dotyczące nagrzewnic powietrza

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:
Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C4 [tak/nie]

R50
nie
nie
nie

(*) Niewymagane w przypadku elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Wydajność Sprawność użytkowa

Zużycie mocy elektrycznej (*) Inne parametry

Dodatkowych informacji 
udzielają

Rysunek 8.6

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa wydajność 
grzewcza

Prated,h 62,8 kW
Sprawność użytkowa przy 
znamionowej wydajności 
grzewczej(*)

ηnom 82,0 %

Wydajność minimalna Pmin 40,4 kW
Sprawność użytkowa przy 
minimalnej wydajności(*)

ηpl 87,8 %

Przy znamionowej 
wydajności grzewczej

elmax 0,050 kW
Współczynnik strat przez 
przegrody zewnętrzne

Fenv 0,0 %

Przy minimalnej 
wydajności

elmin 0,030 kW
Zużycie mocy przez palnik 
zapłonowy (*)

Pign 0,0 kW

W trybie czuwania elsb 0,000 kW Emisje tlenków azotu (*) NOx 42
mg/kWh 
poboru energii 
(GCV)

Efektywność emisyjna ηs,flow 93,6 %
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs,h 78,0 %

Robur SPA
Via Parigi 4/6
I-24040 Zingonia (BG)

Typ paliwa: [gazowe/ciekłe/energia elektryczna] gazowe

Tabela 9
Wymagania w zakresie informacji dotyczące nagrzewnic powietrza

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:
Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C4 [tak/nie]

R60
nie
nie
nie

(*) Niewymagane w przypadku elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Wydajność Sprawność użytkowa

Zużycie mocy elektrycznej (*) Inne parametry

Dodatkowych informacji 
udzielają
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Rysunek 8.7

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa wydajność 
grzewcza

Prated,h 76,4 kW
Sprawność użytkowa przy 
znamionowej wydajności 
grzewczej(*)

ηnom 82,0 %

Wydajność minimalna Pmin 52,6 kW
Sprawność użytkowa przy 
minimalnej wydajności(*)

ηpl 87,8 %

Przy znamionowej 
wydajności grzewczej

elmax 0,050 kW
Współczynnik strat przez 
przegrody zewnętrzne

Fenv 0,0 %

Przy minimalnej 
wydajności

elmin 0,030 kW
Zużycie mocy przez palnik 
zapłonowy (*)

Pign 0,0 kW

W trybie czuwania elsb 0,000 kW Emisje tlenków azotu (*) NOx 41
mg/kWh 
poboru energii 
(GCV)

Efektywność emisyjna ηs,flow 93,8 %
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs,h 78,0 %

Robur SPA
Via Parigi 4/6
I-24040 Zingonia (BG)

Typ paliwa: [gazowe/ciekłe/energia elektryczna] gazowe

Tabela 9
Wymagania w zakresie informacji dotyczące nagrzewnic powietrza

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:
Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C4 [tak/nie]

R80
nie
nie
nie

(*) Niewymagane w przypadku elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Wydajność Sprawność użytkowa

Zużycie mocy elektrycznej (*) Inne parametry

Dodatkowych informacji 
udzielają

Rysunek 8.8

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa wydajność 
grzewcza

Prated,h 25,5 kW
Sprawność użytkowa przy 
znamionowej wydajności 
grzewczej(*)

ηnom 82,0 %

Wydajność minimalna Pmin 16,3 kW
Sprawność użytkowa przy 
minimalnej wydajności(*)

ηpl 87,1 %

Przy znamionowej 
wydajności grzewczej

elmax 0,040 kW
Współczynnik strat przez 
przegrody zewnętrzne

Fenv 0,0 %

Przy minimalnej 
wydajności

elmin 0,015 kW
Zużycie mocy przez palnik 
zapłonowy (*)

Pign 0,0 kW

W trybie czuwania elsb 0,000 kW Emisje tlenków azotu (*) NOx 25
mg/kWh 
poboru energii 
(GCV)

Efektywność emisyjna ηs,flow 94,2 %
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs,h 78,0 %

Robur SPA
Via Parigi 4/6
I-24040 Zingonia (BG)

Typ paliwa: [gazowe/ciekłe/energia elektryczna] gazowe

Tabela 9
Wymagania w zakresie informacji dotyczące nagrzewnic powietrza

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:
Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C4 [tak/nie]

R30 C
nie
nie
nie

(*) Niewymagane w przypadku elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Wydajność Sprawność użytkowa

Zużycie mocy elektrycznej (*) Inne parametry

Dodatkowych informacji 
udzielają
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Rysunek 8.9

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa wydajność 
grzewcza

Prated,h 35,0 kW
Sprawność użytkowa przy 
znamionowej wydajności 
grzewczej(*)

ηnom 82,4 %

Wydajność minimalna Pmin 22,2 kW
Sprawność użytkowa przy 
minimalnej wydajności(*)

ηpl 87,0 %

Przy znamionowej 
wydajności grzewczej

elmax 0,040 kW
Współczynnik strat przez 
przegrody zewnętrzne

Fenv 0,0 %

Przy minimalnej 
wydajności

elmin 0,020 kW
Zużycie mocy przez palnik 
zapłonowy (*)

Pign 0,0 kW

W trybie czuwania elsb 0,000 kW Emisje tlenków azotu (*) NOx 33
mg/kWh 
poboru energii 
(GCV)

Efektywność emisyjna ηs,flow 94,3 %
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs,h 78,0 %

Robur SPA
Via Parigi 4/6
I-24040 Zingonia (BG)

(*) Niewymagane w przypadku elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Wydajność Sprawność użytkowa

Zużycie mocy elektrycznej (*) Inne parametry

Dodatkowych informacji 
udzielają

Typ paliwa: [gazowe/ciekłe/energia elektryczna] gazowe

Tabela 9
Wymagania w zakresie informacji dotyczące nagrzewnic powietrza

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:
Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C4 [tak/nie]

R40 C
nie
nie
nie

Rysunek 8.10

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa wydajność 
grzewcza

Prated,h 44,6 kW
Sprawność użytkowa przy 
znamionowej wydajności 
grzewczej(*)

ηnom 82,0 %

Wydajność minimalna Pmin 30,3 kW
Sprawność użytkowa przy 
minimalnej wydajności(*)

ηpl 88,1 %

Przy znamionowej 
wydajności grzewczej

elmax 0,040 kW
Współczynnik strat przez 
przegrody zewnętrzne

Fenv 0,0 %

Przy minimalnej 
wydajności

elmin 0,020 kW
Zużycie mocy przez palnik 
zapłonowy (*)

Pign 0,0 kW

W trybie czuwania elsb 0,000 kW Emisje tlenków azotu (*) NOx 27
mg/kWh 
poboru energii 
(GCV)

Efektywność emisyjna ηs,flow 94,2 %
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs,h 78,6 %

Robur SPA
Via Parigi 4/6
I-24040 Zingonia (BG)

(*) Niewymagane w przypadku elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Wydajność Sprawność użytkowa

Zużycie mocy elektrycznej (*) Inne parametry

Dodatkowych informacji 
udzielają

Typ paliwa: [gazowe/ciekłe/energia elektryczna] gazowe

Tabela 9
Wymagania w zakresie informacji dotyczące nagrzewnic powietrza

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:
Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C4 [tak/nie]

R50 C
nie
nie
nie
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Rysunek 8.11

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka

Znamionowa wydajność 
grzewcza

Prated,h 76,4 kW
Sprawność użytkowa przy 
znamionowej wydajności 
grzewczej(*)

ηnom 82,0 %

Wydajność minimalna Pmin 52,6 kW
Sprawność użytkowa przy 
minimalnej wydajności(*)

ηpl 87,8 %

Przy znamionowej 
wydajności grzewczej

elmax 0,050 kW
Współczynnik strat przez 
przegrody zewnętrzne

Fenv 0,0 %

Przy minimalnej 
wydajności

elmin 0,030 kW
Zużycie mocy przez palnik 
zapłonowy (*)

Pign 0,0 kW

W trybie czuwania elsb 0,000 kW Emisje tlenków azotu (*) NOx 41
mg/kWh 
poboru energii 
(GCV)

Efektywność emisyjna ηs,flow 93,8 %
Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń

ηs,h 78,0 %

Robur SPA, Via Parigi 4/6, I-24040 Zingonia (BG)

Typ paliwa: [gazowe/ciekłe/energia elektryczna] gazowe

Tabela 9
Wymagania w zakresie informacji dotyczące nagrzewnic powietrza

Model(-e): Informacje umożliwiające identyfikację modelu, którego dotyczą podawane dane:
Nagrzewnice powietrza B1 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C2 [tak/nie]
Nagrzewnice powietrza C4 [tak/nie]

R80 C
nie
nie
nie

(*) Niewymagane w przypadku elektrycznych nagrzewnic powietrza.

Wydajność Sprawność użytkowa

Zużycie mocy elektrycznej (*) Inne parametry

Dodatkowych informacji 
udzielają
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