INSTRUKCJA MONTAŻU
Instrukcja oryginalna

Urządzenie posiada
oznaczenie

NAGRZEWNICA
WTÓRNA PTC
v1.5

Każda inna forma wykorzystania i użytkowania nagrzewnicy niezgodna z formą
opisaną w niniejszej instrukcji obsługi jest zabroniona.
UWAGA: W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania maszyny, prosimy o
uważne zapoznanie się i stosowanie w całości do zaleceń niniejszej instrukcji obsługi.

1. PRZEDMIOT I PRZEZNACZENIE
Przedmiotem niniejszej instrukcji jest elektryczna nagrzewnica wtórna dedykowana do central
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła MISTRAL z serii: Mistral SMART, Mistral
PRO, Mistral SLIM wyprodukowanych przez firmę:
PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE
Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a, 47-300 KRAPKOWICE

Nagrzewnice wtórne PTC przeznaczone są wyłącznie do stosowania razem z centralami
wentylacyjnymi produkcji PRO-VENT Systemy Wentylacyjne. Z tego względu przed montażem
nagrzewnicy należy zapoznać się również z dokumentacją montażu centrali.

NIEDOZWOLONE SPOSOBY UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
Niedopuszczalne jest podłączanie nagrzewnicy bez jej zabudowania oraz zapewnienia
przepływu powietrza przez elementy grzejne.
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BEZPIECZEŃSTWO – ZNAKI I PIKTOGRAMY
W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania maszyny prosimy o uważne zapoznanie się
i stosowanie do wszystkich znaków ostrzegawczych oraz zakazu i nakazu opisanych w niniejszej
instrukcji obsługi oraz mieszczących się na maszynie.

NAJWAŻNIEJSZE ZNAKI I INFORMACJE OSTRZEGAWCZE
UWAGA: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z urządzeniem, należy zapoznać
się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
UWAGA: Aby zapewnić prawidłową pracę centrali, należy dokonać montażu
i uruchomienia urządzenia zgodnie z wszystkimi wskazówkami niniejszej instrukcji.
Wszelkich prac, w tym podłączeń elektrycznych powinien dokonać wykwalifikowany
instalator, zgodnie z zasadami sztuki instalatorskiej oraz wymaganiami odpowiednich
norm.
UWAGA: Urządzenie zasilane jest napięciem niebezpiecznym dla życia.
UWAGA: Przy podłączonym zasilaniu w urządzeniu mogą znajdować się elementy
o gorących powierzchniach.

NAJWAŻNIEJSZE ZNAKI I INFORMACJE O ZAKAZACH I NAKAZACH
ZABRANIA SIĘ dokonywania montażu i pierwszego uruchomienia urządzenia osobom
bez doświadczenia instalatorskiego.
ZABRANIA SIĘ prowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych lub konserwacyjnych przy
załączonym zasilaniu.
ZABRANIA SIĘ zdejmowania wszystkich zaprojektowanych osłon i blokad podczas pracy
urządzenia.

NAKAZUJE SIĘ stosować do wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji.
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2. OPIS PRODUKTU
Zadaniem zabudowanej w centrali nagrzewnicy wtórnej jest pokrycie strat wentylacyjnych
poprzez podgrzanie nawiewanego powietrza do temperatury zbliżonej do temperatury wewnętrznej.
Ze względu na duży odzysk ciepła w wymienniku centrali, wystarczające są nagrzewnice niewielkiej
mocy. Zastosowanie elementów grzejnych PTC charakteryzujących się samoczynnym ograniczeniem
mocy przy wzroście temperatury grzałek gwarantuje zaś duże bezpieczeństwo użytkowania
urządzenia.
Automatyka centrali steruje pracą elementów grzejnych nagrzewnicy w celu utrzymania stałej
ustawionej przez użytkownika temperatury nawiewu (maksymalnie 35oC).

3. DANE TECHNICZNE
MOC ZNAMIONOWA WTÓRNYCH NAGRZEWNC PTC STOSOWANYCH W CENTRALACH MISTRAL
TYP

WT-PTC300
WT-PTC400-550

WT-PTC600-850
WT-PTC950-1100
WT-PTC1400-1500

Przeznaczenie
(do centrali)

Smart 300,
SLIM 300,
Smart, SLIM 400
PRO 450
PRO 550
SLIM 600,
PRO 700
SLIM 800,
PRO 850
PRO 950,
SLIM 1100
PRO 1400,
SLIM 1500

Średnica
króćca

Moc
znamionowa
nagrzewnicy
Pn*

Wydajność
znamionowa
Vn

Wydajność
projektowa
Vp (0,7 Vn)

Max przyrost
temperatury**
przy Vn / Vp

ɸ 160 mm

1,2 kW

300 m3/h

210 m3/h

11,0 oC / 16,0 oC

400 m3/h
450 m3/h
550 m3/h
600 m3/h
700 m3/h
800 m3/h
850 m3/h
950 m3/h
1100 m3/h
1400 m3/h
1500 m3/h

280 m3/h
315 m3/h
385 m3/h
420 m3/h
490 m3/h
560 m3/h
595 m3/h
665 m3/h
770 m3/h
980 m3/h
1050 m3/h

10,5 oC / 15,0 oC
9,5 oC / 13,0 oC
7,5 oC / 11,0 oC
9,5 oC / 13,0 oC
8,0 oC / 11,5 oC
7,0 oC / 10,0 oC
6,5 oC / 9,5 oC
9,0 oC / 12,5 oC
7,5 oC / 11,0 oC
7,0 oC / 10,0 oC
6,5 oC / 9,5 oC

ɸ 200 mm

1,5 kW

ɸ 250 mm

2,0 kW

ɸ 315 mm
ɸ 355 mm

3,0 kW
3,0 kW
3,5 kW
3,5 kW

*-

Moc znamionową określono na podstawie mocy znamionowej zastosowanych elementów grzejnych, w normalnych
warunkach pracy rzeczywista moc nagrzewnicy może być mniejsza.
o
** - Przyrost temperatury określono dla temperatury powietrza przed nagrzewnicą +10 C, przy przepływie równym
wydajności znamionowej oraz projektowej urządzenia.
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MOC NAGRZEWNICY
Rzeczywista moc nagrzewnicy PTC zależy od temperatury oraz wydatku przepływającego powietrza i
w normalnych warunkach pracy najczęściej jest niższa od mocy znamionowej.
W przypadku obniżenia przepływu powietrza przez nagrzewnicę (mniejsza wydajność centrali) oraz
przy jego wyższej temperaturze (wyższa temperatura zewnętrzna) moc nagrzewnicy ulega obniżeniu i
z tego względu nie umożliwia ona osiągnięcia wyższych temperatur nawiewu.

STRATA CIŚNIENIA NA NAGRZEWNICY
Nagrzewnica wtórna PTC generuje dodatkowe opory powodując zmniejszenie wydajności
wentylatorów centrali. Opory nagrzewnicy zależą od wydatku przepływającego powietrza zgodnie
z charakterystyką poniżej. W przypadku wyposażenia centrali w nagrzewnicę PTC należy spręż
dyspozycyjny centrali pomniejszyć o spadek ciśnienia na nagrzewnicy.

SPADEK CIŚNIENIA WTÓRNYCH NAGRZEWNC PTC STOSOWANYCH W CENTRALACH MISTRAL
TYP

Wydajność Vn

Wydajność Vp
(0,7 Vn)

Spadek ciśnienia
przy Vn

Spadek ciśnienia
przy Vp

WT-PTC-300

300 m3/h
400 m3/h
450 m3/h
550 m3/h
600 m3/h
700 m3/h
800 m3/h
850 m3/h
950 m3/h
1100 m3/h
1400 m3/h
1500 m3/h

210 m3/h
280 m3/h
315 m3/h
385 m3/h
420 m3/h
490 m3/h
560 m3/h
595 m3/h
665 m3/h
770 m3/h
980 m3/h
1050 m3/h

40 Pa
32 Pa
38 Pa
60 Pa
23 Pa
28 Pa
36 Pa
40 Pa
45 Pa
60 Pa
56 Pa
65 Pa

22 Pa
17 Pa
20 Pa
28 Pa
16 Pa
19 Pa
21 Pa
23 Pa
23 Pa
30 Pa
29 Pa
32 Pa

WT-PTC-400-550

WT-PTC-600-850

WT-PTC-950-1100
WT-PTC-1400-1500
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Charakterystyka przepływowa nagrzewnic PTC ɸ160 oraz ɸ200.
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Charakterystyka przepływowa nagrzewnic PTC ɸ250, ɸ315 oraz ɸ355.
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WARUNKI MONTAŻU
Nagrzewnica wtórna PTC przystosowana jest do montażu na króćcu nawiewnym centrali Mistral,
kolejność czynności:
1. Przed montażem nagrzewnicy, z centrali odkręcić maskownice wraz z kołnierzem.

2. W maskownicy przewiercić otwory mocowania nagrzewnicy. Otwory są zapunktowane należy
więc jedynie przewiercić maskownicę na wylot zgodnie z rysunkiem.

3. Zamontować 4 wkręty montażowe wkręcając je od strony czołowej maskownicy.
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4. Maskownice z kołnierzem przyłożyć do nagrzewnicy wtórnej od strony bez uszczelki. Wkręty
przełożyć przez rurki prowadzące w nagrzewnicy, następnie całość przyłożyć do centrali i
przykręcić.
UWAGA - Na obudowie centrali delikatnie zaznaczone są miejsca montażu śrub mocujących.

5. Przykręcić śruby mocujące maskownicę do nagrzewnicy wtórnej PTC.
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6. Przewód sterowniczy nagrzewnicy wtórnej PTC poprowadzić wzdłuż obudowy centrali do
terminala wejść, wyjść (STEROWANIE). Przewód zabezpieczyć przykręcając do centrali zapinki
mocujące.

7. Podłączyć przewód sterowniczy nagrzewnicy do odpowiednich zacisków terminala wejść,
wyjść.

8. Podłączyć przewód zasilania nagrzewnicy do gniazda zasilającego 230V~ / 400V~ (zależnie od
wielkości).

Do podłączenia króćca nawiewnego z instalacją wentylacyjną zastosować należy
elastyczne łączniki odporne na wysokie temperatury. Niedopuszczalne jest
bezpośrednie podłączenie do nagrzewnicy sztywnych kanałów instalacji.
Elastyczny łącznik musi umożliwić podłączenie kanałów instalacji wentylacyjnej do
centrali w przypadku demontażu nagrzewnicy wtórnej PTC na czas serwisu.
Zaleca się zachować odległość od króćca nagrzewnicy do najbliższego zgięcia kanału równą co
najmniej 2-krotnej średnicy kanału.

Strona 8 z 18

NAGRZEWNICA WTÓRNA PTC_v1.5

Nagrzewnice elektryczne PTC mogą być instalowane od boku oraz od góry centrali (w pozycji
poziomej i pionowej) zachowując wymagany kierunek przepływu powietrza. Montaż nagrzewnicy
możliwy jest wyłącznie w wyłącznie w wariancie 1-6 centrali Mistral.
Podczas pracy nagrzewnicy należy zapewnić minimalną prędkość przepływu powietrza
przez elementy grzejne. Z tego względu ustawić należy wydajność wentylatorów
zapewniającą prędkość w kanale na poziomie minimum 1,5 m/s.
Podczas pierwszego uruchomienia nagrzewnicy należy wykonać regulację parametrów pracy. Więcej
informacji w dokumentacji montażowej centrali.

MONTAŻ CZUJNIKA TEMPERATURY NAWIEWU
Pracą nagrzewnicy PTC steruje sterownik centrali na podstawie ustawionej temperatury nawiewu
oraz pomiaru temperatury za nagrzewnicą. W zestawie dostarczony jest kanałowy czujnik
temperatury, który umieścić należy w kanale nawiewnym, na prostym odcinku w odległości
min. 2 średnic kanału za nagrzewnicą.
Kanałowe czujniki temperatury montuje się w taki sposób, aby rurka czujnika znajdowała się w osi
kanału. Długość czujnika powinna być dostosowana do średnicy przewodów wentylacyjnych, a jej
koniec powinien się znajdować min. 1/3 r od ścianki przewodu. W przypadku elastycznych
przewodów wentylacyjnych montażu czujnika należy dokonać na sztywnym elemencie jak np. łącznik,
przepustnica, trójnik itp.

Sposób montażu kanałowego czujnika temperatury
w przewodzie wentylacyjnym rurowym.

4. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
UWAGA: Wszystkie podłączenia elektryczne powinny być wykonywane przez
instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z zasadami sztuki
instalatorskiej i wymaganiami odpowiednich norm.
UWAGA: WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONYWAĆ PRZY ODŁĄCZONYM
ZASILANIU CENTRALI!
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ
Nagrzewnica wtórna PTC wyposażona jest w procesorowy układ sterujący pracą elementów
grzejnych. Układ kontroluje temperaturę radiatora nagrzewnicy (Termistor) i automatycznie
ogranicza moc grzałek w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości. Elementy grzejne PTC
sterowane są naprzemiennie, co ogranicza prąd udarowy w momencie załączenia.
W obwodzie zasilania grzałek zastosowano dodatkowe zabezpieczenie (Termostat) powodujący
odłączenie zasilania elementów grzejnych w przypadku wzrostu temperatury radiatora powyżej
wartości dopuszczalnej i niezadziałania termistora w układzie sterowania.
Układ sterowania steruje jedynie pracą elementów grzejnych. Nie ma wbudowanej funkcji
termostatu i nie może samodzielnie sterować pracą nagrzewnicy regulując temperaturę.
Do poprawnej pracy wymagane jest podłączenie sygnału sterowania ze sterownika centrali Mistral.

Sterowanie nagrzewnicy:
W – sygnał sterujący mocą nagrzewnicy, wolny PWM 12V DC.
+ – zasilanie układu sterowanie +12V DC.
(PK) – zasilanie układu sterowania GND.
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PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
Nagrzewnicę wtórną PTC należy podłączyć do sieci poprzez jednofazowe gniazdo z uziemieniem
ochronnym. Wtyczka przewodu zasilającego centrali musi być łatwo dostępna w celu odłączenia na
czas obsługi oraz serwisu nagrzewnicy.
Obwód zasilania nagrzewnicy musi być wyposażony w zabezpieczenia przeciążeniowe w postaci
wyłącznika nadprądowego lub bezpiecznika topikowego zgodnie z tabelą.
Typ nagrzewnicy

WT-PTC-300
WT-PTC-400-550
WT-PTC-600-850
WT-PTC-950-1100
WT-PTC-1400-1500

Moc / Napięcie
znamionowe

Zalecana wartość
zabezpieczenia
nadprądowego

1,2kW / 230V~

B16

1,5kW / 230V~

B16

2,0kW / 230V~

B20

3,0kW / 2x230V~

2 x B16

3,5kW / 3x230V~

3 x B16

PODŁĄCZENIE STEROWANIA NAGRZEWNICY
Sterowanie nagrzewnicy wtórnej PTC podłączyć do terminala zewnętrznego na centrali MISTRAL.
Przewód sterowniczy 3x0,25mm / 50V poprowadzić na zewnątrz centrali i zabezpieczyć mocując w
dodatkowych uchwytach na centrali.

Terminal wejść/wyjść montowany na zewnątrz centrali (MS-S3-cz1-m)

Standardowo nagrzewnicę wtórną podłączyć należy do zacisków W2,W3 terminala. Jednak w
przypadku nietypowej konfiguracji mogą to być inne zaciski, co należy sprawdzić na centrali.
STANDARDOWE PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY WTÓRNEJ PRZEZ
UŻYTKOWNIKA
W2
sterowanie mocą nagrzewnicy
Przewód zielony
zacisk w nagrzewnicy „W”
Przewód biały
zacisk w nagrzewnicy „(PK)”
W3
zasilanie (-) układu sterowania
Przewód brązowy
zacisk w nagrzewnicy „+”
W3 +12V zasilanie (+) układu sterowania

W zależności od konfiguracji centrali wentylacyjnej, wyjścia sterujące pracą
nagrzewnicy mogą być inne. Przed wykonaniem podłączeń należy sprawdzić opis wyjść
sterujących, umieszczony na centrali.
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Nagrzewnica wymaga również podłączenia dodatkowego czujnika temperatury nawiewu zgodnie z
opisem podłączeń sterownika centrali.

TYPOWE AWARIE URZĄDZENIA I ICH USUWANIE
Praca nagrzewnicy wtórnej PTC powiązana jest z pracą centrali wentylacyjnej Mistral. W przypadku
awarii należy więc rozpatrywać pracę całego urządzenia, a więc centrali wraz z nagrzewnicą.
Przykłady typowych awarii układu sterowania opisano w instrukcji centrali wentylacyjnej, poniżej
opisano jedynie typowe awarie nagrzewnicy PTC.
PROBLEM
Nagrzewnica nie grzeje,
podczas gdy manipulator
centrali sygnalizuje grzanie.

MOŻLIWE ROZWIĄZANIE / KOMENTARZ
 brak połączenia nagrzewnicy z gniazdem sieciowym lub uszkodzony
przewód zasilający,
 brak napięcia w gnieździe sieciowym zasilającym nagrzewnicę,
 uszkodzenie lub wysunięcie ze złącza przewodu sterującego
łączącego nagrzewnicę w terminalem wejść, wyjść centrali,
Przerywana praca nagrzewnicy Okresowe zadziałanie zabezpieczenia termicznego w nagrzewnicy.
wtórnej,
podczas
gdy Sprawdzić i wyregulować prędkość przepływu powietrza w kanale
manipulator centrali sygnalizuje nawiewnym. Zapewnić minimalną prędkość przepływu zgodnie z
grzanie.
WARUNKAMI MONTAŻU.

5. OKRESOWE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
Regularna kontrola pracy centrali zapewni wieloletnią bezawaryjną pracę nagrzewnicy. Należy więc
regularnie przeprowadzać przeglądy przestrzegając podanych poniżej zaleceń.
UWAGA: Wszystkie czynności konserwacyjne, naprawcze lub prewencyjne winny być
wykonywane zawsze po zatrzymaniu i wyłączeniu urządzenia.

PODSTAWOWA KONTROLA PRACY NAGRZEWNICY
Podczas wykonywania każdej czynności obsługowej (opisane poniżej) czy serwisowej należy
każdorazowo sprawdzić:
 prędkość przepływu powietrza w kanale nawiewnym podczas pracy centrali,
 stan przewodu zasilającego nagrzewnicę,
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6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne w zakresie bezpieczeństwa ograniczają do minimum zagrożenia
dla instalatora oraz użytkownika końcowego.
Do najważniejszych elementów zastosowanych w urządzeniu, służących do podniesienia
i zapewnienia bezpieczeństwa jego obsługi, należą:






elektroniczne zabezpieczenie termiczne radiatora (odłącza sygnał sterujący),
zabezpieczenie termiczne radiatora nagrzewnicy (odłącza zasilanie elementów grzejnych),
sterowanie napięciem bezpiecznym,
łatwe odłączenie zasilania poprzez odłączenie przewodu zasilającego,
stosowanie materiałów trudnozapalnych.
Zabrania się wprowadzania zmian w konstrukcji,
i przeznaczeniu urządzenia bez zgody producenta.

sterowaniu,

użytkowaniu

ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI NAGRZEWNICY
Wszystkie instalacje (połączenia) elektryczne powinny być tak wykonane
i eksploatowane, aby nie narażały użytkownika na porażenie prądem elektrycznym,
przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie
stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych
skutków.
 Przed podłączeniem nagrzewnicy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony.
 Obwód zasilający powinien być wyposażony w zabezpieczenie nadprądowe.
 Nagrzewnicę należy bezwzględnie podłączyć do sprawnego gniazda zasilającego 1- faz. 230V /
50Hz, ze stykiem ochronnym (PE). Gniazdo musi być tak zainstalowane, aby wtyczka była
łatwo dostępna dla obsługi.
 Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac wymagających dostępu do elementów grzejnych
należy uprzednio wyjąć z gniazda wtyczkę przewodu zasilającego.
 Nie wolno odłączać przewodu z sieci ciągnąc za przewód zasilający.
 Wtyczkę przewodu zasilającego należy wkładać i wyjmować z gniazda sieciowego przy
wyłączonym urządzeniu.
 Zabezpieczyć wszystkie przewody (zasilający, sterowanie) przed przypadkowym uszkodzeniem
– przewód nie powinien być luźny, zawieszony na ostrych krawędziach, ani ułożony w pobliżu
smarów lub źródeł ciepła.
 Wszystkie przewody, a w szczególności przewód zasilający wraz z wtyczką powinny być
okresowo kontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń.
 Wykonywać okresowe przeglądy i badania stanu technicznego urządzeń i instalacji
elektrycznych.
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Przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej zabrania się:






Użytkowania urządzenia i instalacji niezgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
porażeniowego, pożarowego i wybuchowego oraz instalacji prowizorycznych.
Stosowania prowizorycznych napraw instalacji lub urządzenia.
Przekraczania określonych parametrów pracy urządzenia lub instalacji elektrycznej
określonych w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej lub instrukcji obsługi.
Użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznej niesprawnych technicznie.
Pozostawiania swobodnego dostępu do niezabezpieczonych urządzeń i instalacji
elektrycznych osobom postronnym i dzieciom.

WARUNKI PODSTAWOWE BHP
Przy obsłudze nagrzewnicy obowiązują przepisy ogólne bezpieczeństwa i higieny pracy.
W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania, należy uważnie zapoznać się i stosować
w całości do zaleceń niniejszej instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich znaków zakazu,
nakazu i informacyjnych. Zapoznanie się z ich oznaczeniem oraz zastosowanie się do nich ma
charakter BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZKOWY.
Zakazuje się montażu, demontażu nagrzewnicy przez personel nie posiadający wymaganych
kwalifikacji lub nie zaznajomiony z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji.

INFORMACJE O RYZYKU RESZTKOWYM
Nagrzewnica powinna być uruchamiana po podłączeniu do instalacji wentylacyjnej. Uruchomienie
nagrzewnicy bez podłączenia kanałów wentylacyjnych lub zastosowania osłon, stwarza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym lub poparzenia ciała przez gorące elementy.

7. PODSUMOWANIE
Podczas eksploatacji urządzenia, a także jego złomowania należy dołożyć wszelkich starań w celu nie
dopuszczenia do:
 użycia urządzenia w inny sposób, nieopisany w niniejszej instrukcji,
 niepoprawnej instalacji, nie przeprowadzonej zgodnie z procedurami podanymi
w niniejszej instrukcji,
 zasilania czynnikami o niewłaściwych parametrach,
 niewystarczającej konserwacji,
 nieuprawnionych zmian lub interwencji osób bez wymaganych uprawnień i wiedzy,
 jakichkolwiek działań jakichkolwiek osób w sposób niezgodny z przepisami prawa.
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8. UTYLIZACJA I ZŁOMOWANIE
Produktu nie należy usuwać go razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego.
W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego
produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z firmą, w której
dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Listę punktów zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego znaleźć można również na stronach: www.elektrośmieci.pl oraz
www.auraeko.pl .

UWAGA: Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.

PROCEDURA DEMONTAŻU
Instrukcja demontażu urządzenia do złomowania została umieszczona w formie elektronicznej na
załączonej płycie CD, a także może być pobrana ze strony producenta: www.pro-vent.pl .
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia niniejszej instrukcji
prosimy o kontakt na adres: serwis@pro-vent.pl
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
DECLARATION OF CONFORMITY
Producent – nazwa i adres:

PRO-VENT Systemy Wentylacyjne Krzysztof Ćwik
Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a, 47-300 Krapkowice

(manufacturer’s name
and address)

deklaruję, że wyrób (nazwa):

Nagrzewnica wtórna PTC do centrali Mistral

(declare product)

typ wyrobu:

WT-PTC-300; WT-PTC-400-450
WT-PTC-600-850;
WT-PTC-1100; WT-PTC-1400-1500
Jest zgodny z dyrektywą europejską:
(type)

(is in conformity with the European Directive)

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
Spełnienie wymagań wymienionych poniżej norm potwierdza zgodność wymienionego wyrobu
z postanowieniami wyżej wymienionej dyrektywy europejskiej:
(full compliance with the standards listed below proves the conformity of the designated product with the provision of the abovementioned EC Directive)

1. PN-EN 60335-1:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego.
Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.

2. PN-EN 60335-2-30:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo
użytkowania -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy
pomieszczeń.

3. PN-EN 55014-1:2017-06

Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące przyrządów
powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń.
Część 1: Emisja.

oraz dodatkowo:
(additionally)

4. PN-EN 61293:2000

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi
zasilana elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.

5. PN-EN 50106:2009

Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego
i podobnego, postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu, sprzętu
wchodzącego w zakresie EN 60335-1.

Dąbrówka Górna, 2017-11-30
………………………………………………………………………………………

/miejsce, data/

/podpis osoby upoważnionej/

(place, date)

(signature authorized person)
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WARUNKI GWARANCJI
§1
§2
§3
§4

§5
§6
§7

§8
§9

§10
§11
§12
§13

§14

§15
§16
§17
§18
§19

PRO-VENT Systemy Wentylacyjne zwany dalej „Gwarantem” udziela gwarancji na nagrzewnicę wtórną PTC.
Gwarancja na towar obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancja obejmuje poprawne działanie nagrzewnicy po zamontowaniu i wykorzystaniu jej zgodnie
z przeznaczeniem w dedykowanym urządzeniu Gwaranta zwanym dalej „Urządzeniem”.
Gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi częściami lub defektami skutkujące pogorszeniem
parametrów pracy nagrzewnicy.
Montażu (naprawy) nagrzewnicy musi dokonać wykwalifikowany elektryk (wymagany numer uprawnień)
z potwierdzeniem montażu w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku pieczęci i/lub podpisu uprawnionego
elektryka na Karcie gwarancyjnej, gwarancja traci moc prawną.
Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od daty sprzedaży nagrzewnicy (zgodnie z fakturą)
z uwzględnieniem dodatkowych 7 dni przeznaczonych na montaż nagrzewnicy.
Gwarancja będzie respektowana przez Gwaranta po przedstawieniu przez reklamującego kopii Karty gwarancyjnej
wypełnionej zgodnie z wymaganiami §4.
Warunkiem zachowania praw gwarancyjnych jest dokonywanie wymiany części eksploatacyjnych oraz
wymaganych przeglądów okresowych Urządzenia zgodnie z wymaganiami Książki serwisowej lub Karty
gwarancyjnej Urządzenia. Dotyczy to w szczególności regularnej wymiany filtrów.
Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie nie przekraczającym 14 dni (roboczych) od daty
dostarczenia elementu do siedziby Gwaranta.
W przypadku stwierdzenia wady, której nie można usunąć poprzez naprawę wadliwych elementów serwisowych,
Gwarant zobowiązuje się do dostarczenia elementów zastępczych, nowych lub odnowionych, o co najmniej
równoważnych parametrach użytkowych.
W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy okres naprawy może ulec przedłużeniu o
czas potrzebny na sprowadzenie części zamiennych.
Gwarant nie będzie ponosić odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działania te zostaną
zakłócone nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
W przypadku uzasadnionych napraw gwarancyjnych okres gwarancji przedłuża się o czas od dnia dostarczenia
elementów serwisowych do siedziby gwaranta do dnia zwrotu elementów serwisowych reklamującemu.
Gwarant może odmówić dokonania naprawy w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach
z danymi na sprzęcie, naruszenia plomb, naniesienia poprawek lub skreśleń w Karcie gwarancyjnej przez osoby
nieupoważnione.
Gwarancja nie obejmuje:
a. mechanicznych uszkodzeń elementów nagrzewnicy i wywołanych nimi awarii,
b. wad i uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć
sieci elektrycznej, itp.,
c. usterek spowodowanych samodzielnymi naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi,
d. usterek wynikłych z użytkowania sprzętu niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń,
W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Użytkownik ponosi wszelkie koszty poniesione przez
Gwaranta lub autoryzowany serwis Gwaranta związane z wykonanymi czynnościami gwarancyjnymi.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z rękojmi.
Na podstawie niniejszej gwarancji Użytkownik nie nabywa żadnych innych praw lub roszczeń niż te, które zostały
mu wyraźnie przyznane.
Decyzja Gwaranta w zakresie zasadności dokonania naprawy gwarancyjnej jest decyzją ostateczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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KARTA GWARANCYJNA
PRODUCENT
PRO-VENT Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna (Krapkowice)
tel.
77 44 044 98; 666 610 405
email: serwis@provent.pl
/w celu dokonania zgłoszenia reklamacyjnego
wymagane jest przedstawienie kopii dowodu zakupu
nagrzewnicy PTC (faktury zakupu)/

DATA MONTAŻU

PODPIS UPRAWNIONEGO ELEKTRYKA

…………………………………………….

………………………………………………………….…………………..

NR ZAŚWIADCZEŃ
………………………………………………………………………………………………………………………………...…

NR TELEFONU I DANE FIRMY DOKONUJĄCEJ MONTAŻU NAGRZEWNICY
……………………………………………………………………………………………………….…………..……….…..…

……………………………………………………………………………………………………………………….………..…

NAPRAWY GWARANCYJNE (data przyjęcia, data zwrotu, opis zakresu naprawy)
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PODPIS OSOBY
UPRAWNIONEJ
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