
INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI




do kanałów okr głych z zewn trznym układem sterowania  



  

 
 
 
 
 
5. Podł 
6. Przegrzanie i zadziałanie wył 
7. Schematy poł  
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(Y) – Poł    

(D) – Poł    



 

 Ogrzewanie powietrza w kanałach grzewczych, wentyl 
  

 z odzyskiem ciepła – nagrzewnica wtórna, 
  
 Uzupełnienie strat ciepła podczas przesyłu w kanał
     , w celu zapewnienia prawidłowej ich 

 
   chłodniczych w celu ich rozmro 
  

 
 ce przył 

    ce poł czenie z typowymi kanałami o przekroju okr głym. 
   ca nagrzewnicy do kanału. Powietrze ogrzewane jest p
grzejnych, z płaszczem ze stali kwasoodpornej AISI 32
Skrzynka ł 
   do podł 
 
 wył  
 dławnice gumowe, zamienne z dławnicami typu PG, 


  yło bezpo  
  ce, przeznaczone do ł czenia z typowymi kanałami typu ‘’spiro’’. 
- Kierunek przepływu powietrza powinien by  zgodny ze strzałk  
    instalowane  w  kanałach  poziomych  i  pionowych  
 p do skrzynki przył czeniowej. W kanale poziomym skrzynka przył   



- Odległo  cia kanału, filtra, wentylatora, itp. musi by  
   kanału.  
   izolowana termicznie. Materiał izolacyjny powinien  ogniotrwały.  
  na było j  

     
- Nagrzewnica słu y do podgrzewania przetłaczanego powietrza, powietr  wolne od pyłów elektrycznie    
   riałów    

   cych pyłów elektrycznie    
   riałów    

- Odległo  zabudowy nagrzewnicy od materiałów palnych (drewno, płyta OSB, sklejka itp.) min. 50 cm. 

  
 TAK, ABY NIE BYŁY NARA 
    

5.  Podł 
   
- Nagrzewnice kanałowe ENO zasilane s  

  podł  ył.   
   do skrzynki przez dławnice gumowe. W razie potrzeb
    dławnic gumowych na dławnice zaciskowe typu PG. 
   wył    
  wł czenie elementów grzejnych bez przepływu powietrza 
 y tak podł   nagrzewnice, aby nie było mo  ci pracy elementów grzejnych przy wył 
  Wył     po wył czeniu grzałek lub równocze nie z ich wył 
 trznej  wył   

- Nagrzewnica kanałowa ENO posiada dwa zabezpieczeni
  o działaniu automatycznym z mo   
  oraz wył     trzny system sterowania i kontroli, aby zadziałanie
  termicznych powodowało odci 
 



Przykład monta 


Strzałka na urz 
przepływu powietrza. 
Z lewej strony czujnik kanałowy ogranicza temperatu
  

przepływ powietrza w kanale. 
U dołu czujnik pokojowy, z nastaw 
 

 
od czujnika kanałowego, przewód od czujnika 
pokojowego podł   


6.   Przegrzanie i zadziałanie wył 

W przypadku przegrzania i zadziałania wył   
- Wył   
   zadziałania zabezpieczenia termicznego. Je    
     
     

     na pokrywie skrzynki przył 
- Wł   


7. Schematy elektryczne nagrzewnic oraz przykładowe sposoby podł 


Nagrzewnice ENO w układzie sterowania ‘’A’’ wymagaj  
    

 
Elementy grzejne poł  
   trzny system sterowania i kontroli, aby nie było mo  
wył 
W układzie zabezpieczenia nagrzewnicy nale   wył    cy wł 
elementów grzejnych bez przepływu powietrza w kanal
  sygnał z ogranicznika temperatury (AUTO) i wył 
termicznego (RESET). Zadziałanie czujników AUTO lub RESET   
Ogranicznik temperatury (AUTO) działa samoczynnie (p  
   ciowej NC). Wył  
 ej temperatury wył   

 



 







          

           







        

         







       

       



  







         

           









            

              







        

        

  



Przykładowe sposoby podł 

Przykładowe sposoby podł 
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RESET – wył  
Ł  – ł 
W – wył 






Nagrzewnice kanałowe nie wymagaj  tkiem okresowych testów działania. 



 


   






 







