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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 kanałowa dedykowana do central 

wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła MISTRAL wyprodukowanych przez 

firmę: 

 

 

PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE 
Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a, 47-300 KRAPKOWICE 

 
Nagrzewnice kanałowe Mistral ENO 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 nagrzewnicy. 

 

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 nagrzewnicy, należy dokonać montażu 
i uruchomienia  urządzenia zgodnie z wszystkimi wskazówkami 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. 

 

NAKAZUJE SIĘ stosować do wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji. 
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2. OPIS PRODUKTU 
 

Nagrzewnica kanałowa służy do podgrzewania przetłaczanego powietrza, powietrze to powinno 

być wolne od pyłów elektrycznie przewodzących oraz par gazów mogących spowodować wybuch 

lub chemicznie aktywnych w stosunku do materiałów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych.  

W zależności od przeznaczenia Mistral ENO może to być nagrzewnica wstępna (pierwotna) lub 

wtórna co jest określone na nagrzewnicy.   

Celem nagrzewnicy wstępnej jest zabezpieczenie wymiennika ciepła w centrali MISTRAL przed 

zamarzaniem. Nagrzewnica wstępna montowana jest na kanale czerpnym przez centralą 

wentylacyjną i wymaga zabezpieczenia elementów grzejnych dodatkowym filtrem.  

Nagrzewnica wtórna montowana jest na kanale nawiewnym za centralą wentylacyjną i jej 

zadaniem jest podgrzanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W tym przypadku elementy 

grzejne nagrzewnicy zabezpieczone są filtrem centrali wentylacyjnej. 

W obu przypadkach pracą nagrzewnic steruje automatyka centrali wentylacyjnej MISTRAL.  

 
 
 

3. DANE TECHNICZNE 
 
                           MISTRAL ENO-XXX -XX -X 
Typ 
Średnica kanału [mm]  
Moc [kW]  
1 = 230V ~ 
2 = 400V 2~ 
3 = 400V 3~ 
 

Dane techniczne nagrzewnic okrągłych MISTRAL ENO 

TYP 
Moc  

[kW] 

Napięcie 

zasilania 

[V] 

Prąd 

[A] 

Masa 

[kg] 

Średnika 

nominalna 

kanału  

 D   [mm] 

Wymiary  [mm] 

L C H 

ENO 160-1,0-1 1,0 230V~ 4,3 2,3 160 225 40 250 

ENO 200-1,2-1 1,2 230V~ 5,2 3,3 200 300 40 290 

ENO 250-2,0-1 2,0 230V~ 8,7 4,3 250 300 40 330 

ENO 250-3,0-1 3,0 230V~ 13 4,7 250 300 40 330 

ENO 315-3,0-2 3,0 400/230V~ 7,5 5,5 315 300 60 410 

ENO 355-4,0-2 4,0 400/230V~ 10 7,2 355 400 60 450 

ENO 400-6,0-2 6,0 400/230V~ 15 8,6 400 400 60 490 

ENO 500-6,0-2 6,0 400/230V~ 15 11,0 500 400 60 600 

ENO 500-7,5-3 7,5 3x400V~ +N 10,9 12,0 500 400 60 600 
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                           MISTRAL EN-YYxYY-XX -X 
Typ 
Wymiary kanału [cm]  
Moc [kW]  
1 = 230V ~ 
2 = 400V 2~ 
3 = 400V 3~ 

 

 

Dane techniczne nagrzewnic prostokątnych MISTRAL EN 

TYP 
Moc  

[kW] 

Napięcie zasilania 

[V] 

Prąd 

[A] 

Masa 

[kg] 

Wymiary  [mm] 

L B H 

EN 80x40-9,0-3 9,0 3x400V~ +N 13,0 13,2 250 800 400 

EN 85x45-9,0-3 9,0 3x400V~ +N 13,0 15,0 250 850 450 

 

 

 

STRATA CIŚNIENIA NA NAGRZEWNICY 
 

Nagrzewnica kanałowa Mistral ENO generuje dodatkowe opory powodując zwiększenie sprężu 

instalacji i jednocześnie  zmniejszenie wydajności wentylatorów centrali.  
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4. WARUNKI MONTAŻU 
 
Urządzenie musi być zainstalowane na kanale wentylacyjnym, tak, aby nie było bezpośredniego 

dostępu do elementów grzejnych. Nagrzewnice posiadają króćce, przeznaczone do łączenia 

z typowymi kanałami typu ‘’spiro’’.  

Nagrzewnice  mogą  być  instalowane  w  kanałach  poziomych  i  pionowych  w  sposób 

umożliwiający  swobodny dostęp do skrzynki przyłączeniowej. W kanale poziomym skrzynka 

przyłączeniowa może być  ustawiona w dowolnej pozycji. 

 

 

 

Odległość nagrzewnicy od zagięcia kanału, filtra, wentylatora, itp. musi być równa przynajmniej  

dwukrotnej średnicy kanału.  

Obudowa nagrzewnicy może być izolowana termicznie, przy czym okrywa skrzynki nagrzewnicy 

musi być swobodnie zdejmowalna. Materiał izolacyjny powinien być ogniotrwały.  

Nagrzewnica może pracować w pomieszczeniach nie zawierających pyłów elektrycznie      

przewodzących, oraz par gazów mogących spowodować wybuch lub chemicznie aktywnych 

w stosunku do materiałów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych. Nagrzewnica nie jest wykonana 

w wersji przeciw wybuchowej. 

 

Kierunek przepływu powietrza przez nagrzewnicę musi być zgodny ze strzałką, 
umieszczoną na obudowie. 

 

 

Odległość zabudowy nagrzewnicy od materiałów palnych jak np. drewno, płyta OSB, 

sklejka itp. nie może być mniejsza niż 50 cm.  

 

 

Nagrzewnice należy instalować jedynie w pomieszczeniach,  tak, aby nie były narażone 
na opady i osady atmosferyczne.  
Maksymalna temperatura otoczenia nagrzewnicy: + 40 °C. 

 

 

UWAGA: W przypadku nagrzewnicy wstępnej należy zabezpieczyć elementy grzejne 
dodatkowym filtrem G4. Może to być np. filtr kanałowy dostępny w ofercie PRO-VENT. 

 

 

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. 
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MONTAŻ CZUJNIKA TEMPERATURY NAWIEWU 
 

Pracą nagrzewnicy 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. 

 

5. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
 
Nagrzewnica musi być podłączona do sieci, przewodem o odpowiednim przekroju żył. Przewód 

zasilający wprowadza się do skrzynki przez dławnice gumowe. W razie potrzeby, otwory 

w skrzynce umożliwiają zamianę dławnic gumowych na dławnice zaciskowe typu PG.  

Ochrona przeciwporażeniowa uzyskiwana jest poprzez uziemienie. 

Nagrzewnica kanałowa ENO posiada dwa zabezpieczenia termiczne:  

 wyłącznik termiczny resetowany ręcznie,  

 elektroniczny ogranicznik temperatury o działaniu automatycznym.  

 

 

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! 
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WYŁĄCZNIK TERMICZNY RESETOWANY RĘCZNIE 
 

W przypadku przegrzania i zadziałania wyłącznika termicznego, resetowanego ręcznie, należy: 

 Wyłączyć zasilanie urządzenia. 

 Ustalić przyczynę zadziałania zabezpieczenia i usunąć ją. 

 Zdjąć pokrywę skrzynki przyłączeniowej i wcisnąć wewnętrzny przycisk RESET. 

 Włączyć zasilanie urządzenia. 

 

ELEKTRONICZNY OGRANICZNIK TEMPERATURY 
 

W pobliżu elementów grzejnych zamontowano termistor którego celem jest ograniczenie 

maksymalnej temperatury nagrzewnicy. Zabezpieczenie działa samoczynnie odcinając sygnał 

sterujący w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury. Po obniżeniu temperatury 

ograniczenie samoczynnie ulega wyłączeniu i nagrzewnica wraca do normalnej pracy. 

 

SCHEMAT POŁĄCZEŃ 
 
Obwód zasilania nagrzewnicy musi być wyposażony w zabezpieczenia przeciążeniowe w postaci 

wyłącznika nadprądowego. 

Zastosowana w Mistral ENO automatyka nie może samodzielnie sterować pracą nagrzewnicy 

regulując temperaturę. Do poprawnej pracy wymagane jest podłączenie sygnału sterowania ze 

sterownika centrali Mistral. Podłączenie zasilania oraz sterowania dokonujemy w kominku 

nagrzewnicy MISTRAL ENO zgodnie ze schematami poniżej: 
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PODŁĄCZENIE ZASILANIA NAGRZEWNICY: 
 
Nagrzewnica musi być podłączona do sieci, przewodem o odpowiednim przekroju żył. 
 
Nagrzewnica Mistral ENO-…-…-1 
L, N – zasilanie nagrzewnicy 230V 50Hz 

Nagrzewnica Mistral ENO-…-…-2 
L1, L2, N – zasilanie nagrzewnicy 2 x 400V 50Hz + N  

- zasilanie elementów grzejnych 400V~ (L1, L2) 
- zasilanie stycznika nagrzewnicy 230V~ (L2, N) 
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Nagrzewnica Mistral ENO-…-…-3 
L1, L2, L3, N – zasilanie nagrzewnicy 3 x 400V 50Hz + N  

- zasilanie elementów grzejnych 400V~ (L1, L2, L3) 
- zasilanie stycznika nagrzewnicy 230V~ (L3, N) 

 
 

PODŁĄCZENIE STEROWANIA NAGRZEWNICY  
 
W kominku nagrzewnicy zamontowana jest płytka automatyki PZ-SN, do której należy podłączyć 

sygnały sterujące z centrali wentylacyjnej MISTRAL. Sygnał sterowania podłączyć do zacisków 

oznaczonych „SN” (sterowanie stycznika nagrzewnicy) oraz „PULSER” (sterowanie mocą 

elementów grzejnych). 

Sterowanie nagrzewnicy Mistral ENO podłączyć do terminala zewnętrznego na centrali MISTRAL, 

biegunowość podłączeń nie ma znaczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Widok płytki nagrzewnicy (PZ-SN) oraz Terminala wejść/wyjść montowanego na centrali (MS-S3-cz1-m) 

 
Podłączenie nagrzewnicy sterowanej stycznikowo (nagrzewnica wstępna),  

przewód sterowniczy 2x0,25mm / 50V 

STANDARDOWE PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY WSTĘPNEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

Terminal Rodzaj sygnału Nagrzewnica ENO 

W5  +12V sterowanie stycznika nagrzewnicy „SN” 

 

Podłączenie nagrzewnicy sterowanej elektroniczne „PULSER” (nagrzewnica wtórna), 

przewód sterowniczy 4x0,25mm / 50V. 

STANDARDOWE PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY WTÓRNEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

Terminal Rodzaj sygnału Nagrzewnica ENO 

W2  +12V sterowanie mocą nagrzewnicy „PULSER” 

W3  +12V sterowanie stycznika nagrzewnicy „SN” 
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W zależności od konfiguracji centrali wentylacyjnej, wyjścia sterujące pracą 
nagrzewnicy mogą być inne. Przed wykonaniem podłączeń należy sprawdzić opis wyjść 
sterujących, umieszczony na centrali. 

Na płytce PZ-SN sygnalizowane są stany sygnałów sterujących „SN”, „PULS” oraz załączenie 

stycznika „SN-O” oraz pulsera „PULS-O”. W czasie normalnej pracy sygnał sterujący powinien 

spowodować załączenie elementu nagrzewnicy czyli jednocześnie powinny świecić oba wskaźniki 

„SN” i „SN-O” oraz odpowiednio „PULS” i „PULS-O”. Jeżeli świeci tylko jeden z danej pary 

wskaźników oznacza to zadziałanie elektronicznego ogranicznika temperatury. 

Nagrzewnica wtórna wymaga podłączenia w centrali dodatkowego czujnika temperatury nawiewu 

zgodnie z opisem podłączeń sterownika centrali. 

 

TYPOWE AWARIE URZĄDZENIA I ICH USUWANIE 
 
Praca nagrzewnicy powiązana jest z pracą centrali wentylacyjnej Mistral (sygnały sterujące). 

W przypadku awarii należy więc rozpatrywać pracę nagrzewnicy wraz z centralą. Przykłady 

typowych awarii układu sterowania opisano w instrukcji centrali wentylacyjnej, poniżej opisano 

jedynie typowe awarie nagrzewnicy. 

 
PROBLEM MOŻLIWE ROZWIĄZANIE / KOMENTARZ 

Nagrzewnica nie grzeje, 
podczas gdy manipulator 
centrali sygnalizuje grzanie. 

 brak zasilania nagrzewnicy lub uszkodzony przewód zasilający – 
skontrolować napięcie na zaciskach zasilania wewnątrz kominka 
nagrzewnicy, 

 brak sygnału sterowania, uszkodzenie lub wysunięcie ze złącza 
przewodu sterującego łączącego nagrzewnicę w terminalem wejść, 
wyjść centrali - skontrolować napięcia sterujące na zaciskach SN, 
PULSER płytki PZ-SN wewnątrz kominka nagrzewnicy, 

 Zadziałał wyłącznik termiczny resetowany ręcznie – zresetować 
zabezpieczenie wewnątrz kominka nagrzewnicy (opis powyżej). 

 Zadziałał elektroniczny ogranicznik temperatury – skontrolować 
zabezpieczenie zgodnie z opisem powyżej. 

Przerywana praca nagrzewnicy 
wtórnej, podczas gdy 
manipulator centrali sygnalizuje 
grzanie. 

Okresowe zadziałanie elektronicznego ogranicznika temperatury - 
sprawdzić i wyregulować prędkość przepływu powietrza w kanale 
nawiewnym. Zapewnić minimalną prędkość przepływu zgodnie z 
WARUNKAMI MONTAŻU. 

 
 
 

6. 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 wyłączeniu zasilania urządzenia. 
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PODSTAWOWA KONTROLA PRACY NAGRZEWNICY 
 
Nagrzewnice kanałowe nie wymagaj konserwacji w wyjątkiem testu działania, co najmniej raz w 

roku (najlepiej przed sezonem grzewczym) należy sprawdzić: 

 przepływ powietrza przez nagrzewnicę podczas pracy centrali,  

 stan przewodu zasilającego nagrzewnicę, 

 stan przewodów sterujących. 

Raz na dwa lata zaleca się natomiast skontrolować stopień zabrudzenia elementów grzejnych.  

W razie konieczności usunąć zanieczyszczenia i wyczyścić elementy grzejne. Przy regularnej 

wymianie filtrów elementy nie powinny wymagać dodatkowego czyszczenia. 

 

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 ograniczenie temperatury (odłącza sygnał sterujący), 

 wyłącznik termiczny z resetem ręcznym (odłącza zasilanie elementów grzejnych),  

 sterowanie nagrzewnicy napięciem bezpiecznym, 

 stosowanie materiałów niepalnych. 

 

 

Zabrania się wprowadzania zmian w konstrukcji, sterowaniu, użytkowaniu 
i przeznaczeniu urządzenia bez zgody producenta. 

 

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. 

 Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac wymagających dostępu do elementów grzejnych 

należy uprzednio odłączyć zasilanie nagrzewnicy. 
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 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 powinny być okresowo kontrolowane pod względem ewentualnych 

uszkodzeń. 

 Wykonywać okresowe przeglądy i badania stanu technicznego urządzeń i instalacji 

elektrycznych. 

 
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, 
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 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. 

 
 

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. 

 
W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, sugestii lub niezrozumienia niniejszej instrukcji 
prosimy o kontakt na adres: serwis@pro-vent.pl  
 

http://www.elektrośmieci.pl/
http://www.auraeko.pl/
mailto:serwis@pro-vent.pl
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE  
DECLARATION OF CONFORMITY 

 

Producent – nazwa i adres: 
         (manufacturer’s name  

                 and address) 

PRO-VENT Systemy Wentylacyjne Krzysztof Ćwik 

Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a, 47-300 Krapkowice 

deklaruję, że wyrób (nazwa): 
              (declare product) 

Nagrzewnica kanałowa Mistral ENO, Mistral EN do centrali Mistral 

typ wyrobu: 
     (type) 

Mistral ENO 160-1,0-1, Mistral ENO 200-1,2-1, Mistral ENO 250-2,0-1 

Mistral ENO 250-3,0-1, Mistral ENO 315-3,0-2, Mistral ENO 355-4,0-2 

Mistral ENO 400-6,0-2, Mistral ENO 500-6,0-2, Mistral ENO 500-7,5-3, 

Mistral EN 40x80-9,0-3, Mistral EN 45x85-9,0-3    

Jest zgodny z dyrektywą europejską: 
(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 above-

mentioned 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/ 

(place, date) 

 
……………………………………………………………………………………… 

/podpis osoby upoważnionej/    
(signature authorized person) 
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WARUNKI GWARANCJI  
 
§1 PRO-VENT Systemy Wentylacyjne zwany dalej „Gwarantem” udziela gwarancji na nagrzewnicę Mistral ENO. 

Gwarancja na towar obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

§2 Gwarancja obejmuje poprawne działanie nagrzewnicy po zamontowaniu i wykorzystaniu jej zgodnie 

z przeznaczeniem z dedykowanym urządzeniem Gwaranta zwanym dalej „Urządzeniem”. 

§3 Gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi częściami lub defektami skutkujące pogorszeniem 

parametrów pracy nagrzewnicy.  

§4 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. 

§5 Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od daty sprzedaży nagrzewnicy (zgodnie z fakturą) 

z uwzględnieniem dodatkowych 7 dni przeznaczonych na montaż nagrzewnicy.  

§6 Gwarancja będzie respektowana przez Gwaranta po przedstawieniu przez reklamującego kopii Karty 

gwarancyjnej wypełnionej zgodnie z wymaganiami §4. 

§7 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. 

§8 Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie nie przekraczającym 14 dni (roboczych) od daty 

dostarczenia elementu do siedziby Gwaranta. 

§9 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. 

§10 W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy okres naprawy może ulec przedłużeniu 

o czas potrzebny na sprowadzenie części zamiennych. 

§11 Gwarant nie będzie ponosić odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działania te 

zostaną zakłócone nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej. 

§12 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. 

§13 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. 

§14 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, 

§15 W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Użytkownik ponosi wszelkie koszty poniesione przez 

Gwaranta lub autoryzowany serwis Gwaranta związane z wykonanymi czynnościami gwarancyjnymi. 

§16 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z rękojmi. 

§17 Na podstawie niniejszej gwarancji Użytkownik nie nabywa żadnych innych praw lub roszczeń niż te, które 

zostały mu wyraźnie przyznane. 

§18 Decyzja Gwaranta w zakresie zasadności dokonania naprawy gwarancyjnej jest decyzją ostateczną. 

§19 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 kanałowej Mistral ENO (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)  
PODPIS OSOBY 

UPRAWNIONEJ 

  

 

mailto:serwis@provent.pl

