0661604 (TB0070)

MARK INFRA LINE

Technical manual

EN

Instrukcja techniczna

PL

EN

Read this document before
installing the appliance

Warning
Incorrect installation, adjustment, alteration, repair or maintenance work may lead to material damage or injury. All
work must be carried out by certified, qualified professionals. If the appliance is not positioned in accordance with the
instructions, the warranty shall be rendered void.
This appliance is not intended for use by children or persons with a physical, sensory or mental handicap, or who lack
the required experience or expertise, unless they are supervised or have been instructed in the use of the appliance by
somebody who is responsible for their safety.Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
An incorrect installation, adjustment, alteration,maintenance activity or repair may lead to material or environmental damage
and/or injuries.The appliance should therefore be installed, adapted or converted by a skilled and qualified installer, taking into
account national and international regulations. A faulty installation, adjustment, alteration,maintenance activity or repair shall
void the warranty.
When installing radiant heaters, observe the national and, if applicable, regional and local regulations (e.g. gas company
regulations, building regulations etc.). Installation of a radiant heater is only permitted in an area and a position suitable for the
purpose.
The information in this document is subject to change without notice. The most recent version of this manual is always available at
www.markclimate.com/downloads.

Proszę przeczytać niniejszy dokument przed
PL
instalacją urządzenia
Ostrzeżenie
Nieprawidłowy montaż, regulacja, modyfikacje, naprawa lub konserwacja mogą prowadzić dostrat materialnych, obrażeń
ciała lub wybuchu. Wszystkie czynności muszą być wykonywaneprzez upoważnionych, kwalifikowanych specjalistów.
Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy urządzenie nie zostanie zainstalowane zgodnie ze wskazówkami.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych ani też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia czy
wiedzy, chyba że osoby takie pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie użytkowania urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować, aby dzieci nie używały tego urządzenia do zabawy.
Nieprawidłowy montaż, regulacja, modyfikacje, naprawa lub konserwacja mogą prowadzić do stratmaterialnych, obrażeń
ciała lub wybuchu, uszkodzenia materiału, awarii środowiskowej i/lub eksplozji. Wszystkie czynności muszą być wykonywane
przez upoważnionych, wykwalifikowanych specjalistów. Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy urządzenie nie zostanie
zainstalowane zgodnie ze wskazówkami.
Przy montażu promienników gazowych należy sprawdzić zgodność instalacji z powszechnie obowiązującymi przepisami
narodowymi, regionalnymi oraz lokalnymi ( takimi jak przedsiębiorstwa nadzorujące dostawy gazu, przepisami budowlanymi).
Zwróć szczególna uwagę na ostatnią wersję przepisów instalacji gazowych.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsza wersja poniższej instrukcji jest
zawsze dostępna na stronie www.markpolska.pl/downloads.
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General Ogólne
1.1.1

The Infra Line

Infra Line

The Infra Line is an infra-red radiator system employed
in large halls and rooms. The Infra Line is constructed of
the following components:
- burner module
- 1st straight module (double-walled insulated burner
pipe)
- 2nd straight module (double-walled burner pipe)
- standard straight module (single-walled pipe)
- corner module (optional)
- end module
- suspension system (optional)
- grille (optional)
- control panel (optional)

Promiennik Infra Line to system promieniowania
podczerwieni mający zastosowanie w dużych halach i
pomieszczeniach. Infra Line składa się z następujących
elementów:
- moduł palnika
- 1 moduł prosty (dwuścinnie izolowana rura po stronie
palnika)
- 2 moduł prosty (dwuścienna rura palnika)
- standardowy moduł prosty ( jednościenna rura)
- moduł 90º (opcjonalnie)
- moduł końcowy
- system mocowania (opcjonalnie)
- siatka ochronna (opcjonalnie)
- szafa sterująca (opcjonalnie)

Burner module
A
B
C

1.1.2

Burner inspection glass
Operating light
Malfunction light

Moduł palnika
A
B
C

Wzjer palnika
Lampka
Lampka awaryjna

Designs

Projekt

Thanks to the Infra Line’s modular construction, it is
possible to follow the line of the building. The length
of the direct gas-fired Infra Line ranges from 30 to
50 metres. The capacity range is 50 to 100 kW. By
equipping the reflector with insulation in combination
with a 110° radiation angle produces optimum
efficiening. Durability is heightened because the flue
fan rinses out the remaining combustion gases from the
radiation pipes after the burner is switched off.

Dzięki modułowej konstrukcji promiennika Infa Line,
możliwe jest instalowanie urządzenia wzdłuż linii
budynku. Długośc bezpośrednio zasilanego gazem
promiennika Infra Line wynosi od 30 do 50 metrów.
Wyposażając refl ektor promiennika izolacją w połączeniu
z temperaturą radiacyjną 110ºC osiąga on optymalną
efektywność. Długość dziłania jest podwyższona
ponieważ wentylator wyciągowy wyrzuca pozostałe
spaliny z rur promieniujących dopiero po wyłączeniu
palnika.

Standard straight module
A
B
C

1.1.3

1.1

Insulation
Radiation pipe
Fitting radiation pipe

End module

Moduł prosty standardowy
A
B
C

Izolacja reflektora
Izolacja rury promieniującej
Rura promieniująca

Inwersja spalin następuje w module końcowym.

The inversion of the flue gas occurs in the end
module.

Modification reserved
The manufacturer is committed to constantly improving its products and
reserves the right to make changes in the specifications without prior
notice. The technical details are considered correct but do not form the
basis for a contract or guarantee. All orders are accepted according to the
standard conditions of our sales and delivery
conditions (available upon request).

Prawo do modyfi kacji
Producent jest zobowiązany do stałej poprawy swoich produktów
i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfi kacji
technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Techniczne
dane są uważane za poprawne, ale nie z perspektywy kontraktu
czy gwarancji. Wszystkie zamówienia są przyjmowane według
standardowych warunków naszej sprzedaży i warunków dostawy
(dostępne na życzenie).
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General Informacje ogóne
1.1.4

Burner module

Moduł palnika

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
F
G

F
G

1.1.5

Gas control (2x)
Gas inlet pipe 1”
Burner
Setting for recirculation valve
Flue connection with spigot butts for fluegas
analysis (optional)
Flue fan motor
Insulation

Elektrozawór
Podłączenie gazowe 1”
Palnik
Ustawienie klap recyrkulacyjnych
Elementy służące do pomiaru analizy spalin (opcja)
Silnik wentylatora wyciągowego
Izolacja

Corner module

Moduł narożny 90º

A
B

A
B

Fitting radiation pipes
Radiation pipe

1.1

Izolacja rury promieniującej
Rura promieniująca
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General Informacje ogóne
1.1.6

Rail suspension system (optional)
A
B
C

1.1.7

Rail
Bolt/nut M10X16
Rail coupling

Szynowy sytem zawieszenia (opcjonalny)
		
A
Szyna
B
Sruba/nakrętka M10X16
C
Polaczenie profi lu/szyny

Corner rail suspension system

Narożny szynowy system zawieszenia

A
B
C
D

A
B
C
D

Installed rail (optional)
Suspension point
Corner module
Straight module

1.1

Zainstalowana szyna (opcjonalnie)
Punkt podwieszenia
Moduł narożny
Moduł prosty

9

1.2
					
G25					
										
T
A
B
C
D
E
F
G
H
		
kW
kW
mbar
mbar
m3/h
mm
%
mbar
										
100/50
90/44
80/40
70/36
70/30
50/30
100-70/50

107,5
97,2
85,6
74,9
74,9
55
107,5/74,9

99,5
90
80
70
70
50
99,5/70

25
25
25
25
25
25
25

15,0
12,2
9,6
7,2
16,2
8,5
15,0/7,2

13,2
11,9
10,5
9,2
9,2
6,8
13,2/9,2

18xØ2,2
18xØ2,2
18xØ2,2
18xØ2,2
18xØ1,9
18xØ1,9
18xØ2,2

8,4
8,4
7,8
7,1
8,5
7,4
8,4/7,1

					
G20				
									
T
A
B
C
D
E
F
G
		
kW
kW
mbar
mbar
m3/h
mm
%
									
100/50
107,5
99,5
20
10,0
11,4
18xØ2,2
8,4
90/44
97,2
90
20
8,1
10,3
18xØ2,2
8,4
80/40
85,6
80
20
6,4
9,1
18xØ2,2
7,8
70/36
74,9
70
20
4,7
7,9
18xØ2,2
7,1
70/30
74,9
70
20
10,9
7,9
18xØ1,9
8,5
50/30
55
50
20
5,4
5,8
18xØ1,9
7,4
100-70/50 107,5/74,9 99,5/70
20
10,0/4,7
11,4/7,9
18xØ2,2
8,4/7,1
					
G30				
									
T
A
B
C*
D
E
F
G
		
kW
kW
mbar
mbar
m3/h
mm
%
									
100/50
107,5
99,5
50
19,0
3,3
9xØ1,7
6,5
90/44
97,2
90
50
15,5
3,0
9xØ1,7
6,0
80/40
85,6
80
50
11,5
2,7
9xØ1,7
5,5
70/36
74,9
70
50
9,6
2,3
9xØ1,7
5,7
70/30
74,9
70
50
14,0
2,3
9xØ1,6
7,2
50/30
55
50
50
8,0
1,1
9xØ1,6
5,5
100-70/50 107,5/74,9 99,5/70
50
15,0/7,2
13,2/9,2
9xØ1,7
6,5/5,7
					
G31				
									
T
A
B
C**
D
E
F
G
		
kW
kW
mbar
mbar
m3/h
mm
%
									
100/50
107,5
99,5
37
27,0
4,4
9xØ1,7
6,9
90/44
97,2
90
37
22,0
4,0
9xØ1,7
6,5
80/40
85,6
80
37
17,0
3,5
9xØ1,7
5,9
70/36
74,9
70
37
14,0
3,1
9xØ1,7
6,1
70/30
74,9
70
37
21,0
3,1
9xØ1,6
6,3
50/30
55
50
37
12,0
2,3
9xØ1,6
7,4
100-70/50 107,5/74,9 99,5/70
37
27,0/14,0
4,4/3,1
9xØ1,7
6,9/6,1

10

0,8
0,65
0,55
0,47
0,6
1,0
0,8/0,47

H
mbar
0,8
0,65
0,55
0,47
0,6
1,0
0,8/0,47

H
mbar
0,8
0,65
0,55
0,47
0,6
1,0
0,8/0,47

H
mbar
0,8
0,65
0,55
0,47
0,6
1,0
0,8/0,47

Nominal
output
Moc
nominalna
kw

Lenght
Długość

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

50
44-50
40-50
36-50
30
30
50

m

Technical specifications Dane Techniczne

1.2

Model description

Opis modelu

The Infra Line is supplied with three different
burners:
- Burner 1, with a nominal adjustable capacity of 70
to 100 kW for the models 100/50, 90/44, 80/40
and 70/36.
- Burner 2, with a nominal capacity, adjustable to 50
or 70 kW. Used for the model 70/30 or 50/30.
- Burner 3, with high-low adjustment, for model
100-70/50.

Infra Line może być dostarczony w trzema różnymi
palnikami:
- Palnik 1, z regulowaną mocą nominalną od 70 do 100
kWdla modeli 100/50, 90/44, 80/40 i 70/36.
- Palnik 2, z mocą nominalną, regulowaną od 50 do
70kW. Stosowany dla modeli 70/30 lub 50/30.
- Palnik 3, regulacją high-low (wysoko-nisko), dla modelu
100-70/50

T

Type

A
B
C
D
E
F
G
H

Nominal input (net het value)
Nominal output
Gas supply pressure
Burner pressure
Gasconsumption
Injector dimension
CO2 percentage flue gasses
Adjustment air pressure switch (LD2)

G25
G20
G30
G31

Natural gas (not for IRL, UK, DK)
Natural Gas
Butane
Propane

C
C

Supply pressure G30: 28 / 30-50* mbar
Supply pressure G31: 37-50* mbar

Gas supply and connection
Before installation check that the local distribution
conditions, gas type and pressure and the current
adjustment of the appliance all match. An approved gas
stop cock and flexible connection must be fitted to the
inner pipeline.
* AT: 50 mbar
BE: 50 mbar
DE: 50 mbar

T

Typ

A
B
C
D
E
F
G
H

Moc nominalna (wartość netto)
Moc rzeczywista
Ciśnienie gazu dla zasilania
Ciśnienie gazu na dyszy palnika
Zużycie gazu
Wymiary dyszy
Zawartość CO2 w spalinach
Regulator presostatu (LD2)

G25
G20
G30
G31

Gaz naturalny (tylko NL i BE)
Gaz naturalny
Butan
Propan

C
C

Ciśnienie zasilania G30 różne: 28 / 30 - 50* mbar
Ciśnienie zasilania G31 różne: 37 - 50* mbar

Podłączenie gazu
Przed instalacją należy sprawdzić, czy spełnione
są wszystkie miejscowe warunki dystrybucyjne, typ
gazu i ciśnienie oraz bieżące regulacje urządzenia. W
wewnętrznym przewodzie instalacji należy zamocować
dopuszczony normami zawór odcinający gazu.
* AT: 50 mbar
BE: 50 mbar
DE: 50 mbar
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1.3
1.3.1
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MIN. 1250

07-1056
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Projection Planowanie
1.3.1

1.2

Important:

Ważne:

- When determining the suspension height remember
to leave sufficient distance to crane gantries or
flammable goods (a minimum of 1250 mm), or
alternatively shield them. The temperature of the
pipes can, depending on the composition of the Infra
Line, reach a maximum of 400°C locally.
- 	 Do not suspend the radiant heater lower than 4.5
metres in order to prevent an excessive radiation
intensity.
- 	 The Infra Line heats at the living height (2 metres
above the floor) a strip with a width of about twice the
suspension height (see diagram 1.3.1). Radiation also
extends outside of this strip but is limited.
- 	 The direct heating effect of radiation is only
perceptible at locations where the radiation pipes can
be seen. Avoid obstacles.
- 	 The optimum centre distance between two contours
is twice the suspension height.
- 	 The distance between the wall should be at least one
times the suspension height, otherwise a great deal
of radiant heat is lost via that wall.
- 	 Preferably the burner section should be placed in a
relatively cold part of the space (for example above a
door).

- Podczas ustalania wysokości zawieszenia należy
pamiętać, aby zostawić odpowiednią odległość od
suwnicy bramowej lub łatwopalnych elementów (
minimum 1250 mm), lub alternatywnie należy je
osłonić. Temperatura rur , w zależności od kompozycji
promiennika Infra Line, może osiągnąć maksymalną
temperaturę 400ºC w jednym miejscu.
- Nie instaluj promiennika na wysokości niższej niż
4,5 metra żeby zapobiegać nadmiernemu natężeniu
promieniowania.
- Bezpośredni efek ogrzewania przez promieniowanie
jest tylko odczuwalny tylko w miejscach z których rury
promieniujące mogą być widziane.
- Optymalny dystans pomiędzy konturami oddziaływania
wynosi dwa razy wysokość zawieszenia.
- Odległość od ściany powinna wynosić jedną wysokość
zawieszenia, w przeciwnym razie wspaniały efekt
ogrzewania promiennikowego będzie utracony przez
straty poniesione na ścianie.
- Preferowane jest zainstalowanie sekcji palnika w
relatywnie najchłodniejszej części pomieszczenia (na
przykład nad drzwiami lub bramą).

The minimum distance between the Infra Line and a
directly radiated object must be at least 1250 mm.

Minimalna odległość pomiędzy promiennikiem Infra
Line a obiektem, na który bezpośrednio oddziałuje
promieniowanie musi wynosić przynajmniej 1250 mm.
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1.4
1.4.1

07-1057

1.4.2

07-1058

1.4.3

07-1060

1.4.3

07-1059
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Dimensions, weights and Wymiary, ciężar i
technical installation data Dane Techniczne
1.4.1

Dimensions burner module
		kg
0

1.4.2

Burner module		

Wymiary modułu palnika
68 kg

		kg
0

Dimensions straight module

Wymiary modułów prostych

2

44 kg
40 kg
32 kg
40 kg

		kg
		
		
		

1-szy moduł prosty			
2-gi moduł prosty			
Standardowy moduł prosty 2m
Standardowy moduł prosty 3m

0

Wymiary w mm

1

2

mm

		kg

Moduł narożny			

0
2
1
		
mm Dimensions in mm

0

Wymiary w mm

Dimensions end module

Wymairy modułu koncowego

		kg

Corner module 		

End module 		

26 kg

10 kg

2
1
		
mm Dimensions in mm
0

1.4.4

2

44 kg
40 kg
32 kg
40 kg

Wymairy modułu naroznego

Dimensions corner module
		kg

1.4.3

1

68 kg

		mm Wymiary w mm

		kg 1st straight module		
		 2nd straight module		
		 2 mtr standard straight module
		 3 mtr standard straight module
		
0
2
1
		
mm Dimensions in mm

1.4.3

Moduł palnika		

		mm Dimensions in mm

1

1.4

1

2

mm

		kg

Moduł końcowy			

0

Wymiary w mm

1

2

mm

26 kg

10 kg

Total lenght

Module 1, L=2m

Module 2, L=2m

Module, L=2m

Module, L=3m

L=...m

Quantity

Quantity

Quantity A

Quantity B

28

1

1

0

8

30

1

1

1

8

32

1

1

2

8

34

1

1

0

10

36

1

1

1

10

38

1

1

2

10

40

1

1

0

12

42

1

1

1

12

44

1

1

2

12

46

1

1

0

14

48

1

1

1

14

50

1

1

2
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1.4
1.4.5
EN

C12

Single flue set horizontal
Ø

Article code

130/200

5990590

Flue gas exhaust
and combustion air
Ø

Article code

ALU Extension pipe
L = 1000
130

5990744

ALU Elbow 45°
C32

Single flue set vertical
Ø

Article code

130/200

5990565

130

5990742

ALU Elbow 90°
130

5990741

Stainless steel
Extension pipe
L=1000
130

5990222

The flue gas
exhaust pipes
must be made
of aluminium or
stainless steel.
The combustion
air inlet pipes
can be made of
aluminium or
stainless steel.
The maximum
lenght of the flue
gas discharge is:
2x6 meter pipe,
with 2x2 elbows
90°.

Stainless steel
Elbow 45°
130

5990224

Stainless steel
Elbow 90°
130

5990223

ALU measuring pipe
130

DE

C12

C32

System poziomego
odprowadzenia spalin
Ø

Kod

130/200

5990590

System pionowego
odprowadzenia spalin
Ø

Kod

130/200

5990565

5990724

Odprowadzenie spalin System odi układu spalania
prowadzenia
spalin musi być
Ø
Kod
wykonany z aluProstka aluminiowa
minium lub stali
L = 1000
nierdzewnej.
130
5990744 Rury doprowadzające powietrze
Kolano aluminiowe
do spalania
45°
mogą być wy130
5990742 konane ze stali
Kolano aluminiowe
nierdzewnej,
90°
aluminium lub
130
5990741 polietylenu.
Maksymalna
Prostka ze stali
długość systemu
nierdzewnej L=1000 odprowadzenia
130
5990222 spalin to: 2x6
metrowa rura z
Kolano ze stali
2x2 kolanami
nierdzewnej 45°
90°.
130
5990224
Kolano ze stali
nierdzewnej 90°
130

5990223

ALU measuring pipe
130
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5990724

Dimensions, weights and Dane Techniczne
technical installation data
1.4.5

Positioning the flue and combustion air supply
The device only has the CE approval in combination
with its flue gas system. The flue gas system includes:
single flue set vertical or horizontal, extension pipes and
elbows. The table indicates which parts can be used per
appliance type. The flue gas system must be installed
according to the instructions attached.
If a flue gas set is to be installed sideways to or through
a flammable floor or wall, then there must be a minimum
air gap of 25 mm around the flue gas sets. This to
prevent fire and / or scorch hazard.
The mentioned flue gas products are made of stainless
steel or aluminium, or have an inner pipe of the same
material. This has been chosen because of the maximum
flue gas temperature.
The combustion air inlet pipes may consist of the same
materials as specified for the flue gas discharge. Other
materials are not allowed.
Caution:
- The maximum lenght of the flue gas discharge and
combustion air inlet is: 2x6 meter pipe and 2x2 bends
90°

1.4

Ustawianie systemu odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania
Urządzenie objęte jest deklaracją zgodności CE tylko
pod warunkiem wyposażenia w oryginalny system odprowadzenia spalin. System odprowadzenia spalin zawiera:
komin pionowy lub poziomy, prostki i kolana. W tabeli ;
ukazane są odpowiednie części dla danych typoszeregów
urządzeń. System odprowadzenia spalin należy zamontować zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
Jeśli system odprowadzenia spalin ma być poprowadzony wzdłuż lub poprzez łatwopalną podłogę lub ścianę,
wokół systemów odprowadzenia spalin należy zapewnić
lukę powietrzną o wymiarze 25 mm. Ma to na celu zapobieżenie pożarowi i / lub przypaleniu.
Wspomniane elementy odprowadzenia spalin wykonane
są ze stali nierdzewnej lub aluminium lub posiadają rurę
wewnętrzną wykonaną z tego samego materiału. Takie
rozwiązanie zostało zastosowane z uwagi na maksymalną
temperaturę spalin. Rury doprowadzające powietrze do
spalania mogą być wykonane z takich samych materiałów, jak rury odprowadzające spaliny, lec zmogą także
składać się z materiałów wyszczególnionych w tabeli.
Stosowanie innych materiałów jest niedozwolone.
Uwaga:
– Maksymalna długość systemu odprowadzenia spalin to:
2x6 metrowa rura i 2x2 kolana 90°
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1.4
1.4.6

07-1061

1.4.7
a = a max.
a = a min.

c = c max.
c = c min.
c = c1 + c2 + c3

d = d max.
d = d min.
d = d1 + d2 + d3

c3

b = b max.
b = b min.
b = b1 + b2

c2 (>=2 m)

b2

50 05 235

d2 (>=2 m)

50 05 235

50 05 230
d3

50 05 235

*A

d1 (>=12 m)

c1 (>=12 m)

b1 (>=12 m)

a

50 05 235

*B

*C

*D

07-1074

1.4.8
Type
*A		
*B		
*C		
*D
									
		
a max.
a min.
b max.
b min.
c max.
c min.
d max.
d min.
kW/m’
m’		
m’		
m’		
m’
									
70/30
30
30
28
28
26
26
26
50/30
30
30
28
28
26
26
26
100/50
50
50
48
48
46
46
46
90/44
50
44
48
42
46
40
46
80/40
50
40
48
38
46
36
46
70/36
50
36
48
34
46
32
46
100-70/50
50
50
48
48
46
46
46
18

26
26
46
40
36
32
46

Dimensions, weights and Wymiary, ciężar i
technical installation data Dane Techniczne
1.4.6

Dimension mounting rail
Per 1000 mm mounted the weight is 5 kg.

kg

1.4.7

1.4.8

1.4

Wymiary szyny montażowej
Dla 1000 mm montażu waga wynosi 5 kg.

kg

L = 2000 mm long

L = 2000 mm długości

Dimension specifications suspension system

Wymiary systemu zawieszenia

Dimension according to table 1.4.8

Wymiary według tabeli 1.4.8

Situation A
Situation B
Situation C
Situation D

Sytuacja A
Sytuacja B
Sytuacja C
Sytuacja D

Code nr. 50 05 230 = bend to the right
Code nr. 50 05 235 = bend to the left

Kod nr. 50 05 230 = kolano prawe
Kod nr. 50 05 235 = kolano lewe

Dimension table construction sizes Infra Line

Tabela z wymiarami konstukcyjnymi Infra Line

The length can vary per Infra Line model. The minimum
and maximum lengths are shown in table 1.4.8.

Długość może się różnić w zależności od modelu Infra
Line. Długości minimalne i maksymalne są pokazane w
tabeli 1.4.8.

For example:
The Infra Line 70/36 in situation D has
a minimum length of 32 m and a maximum length of 46
m. The dimension D1 is a minimum of 12 m.
The dimension D2 is a minimum of 2 m. The maximum
length of Infra Line 70/36 is 46 m. Consequently:
D3=L table-D1-D2=46-12-2=32 m.

Na przykład:
Infra Line 70/36 w sytuacji D ma minimalną długość 32
m a długość maksymalna wynosi 46 m.
Wymiar D1 wynosi minimum 12 m. Wymiary D2 wynosi
minimum 2 m. Maksymalna długość Infra Line 70/36
wynosi 46 m. W konsekwencji:
D3 = L tabela – D1-D2=46-12-2=32m
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1.4

Max. 2 x 90° ø130

L3

L1
L1+L2+L3 = max. 6000

C12

Min. 3° (50 mm/m)

495

Min. 3° (50 mm/m)

L2

1550

C32
1660

1.4.9

L3

Max. 2 x 90° ø130

495

L3+L4 = max. 6000

07-1063

20

Dimensions, weights and Wymiary, ciężar i
technical installation data Dane Techniczne
1.4.9

1.4

Flue gas discharge and air intake

System wyrzutu spalin i poboru powietrza do spalania

The minimum installation measurement is given for
mounting the Infra Line.

Minimalne wymiary instalacyjne dla montazu Infra Line.

D = roof thickness

D = grubosc dachu

21

1.4
1.4.11

07-1078

1.4.12

07-1077

1.4.13

07-1080

1.4.14

07-1080
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Dimensions, weights and Wymiary, ciężar i
technical installation data Dane Techniczne
1.4.11

Electrical connection (On/Off)

Połączenie elektryczne (włącz/wyłącz)

The electrical connection must comply with the local
and national regulations and must be fused with a
fusible cut-out of max.6A. For stated electrical capacity
see table 1.2.

Połączenia elektryczne muszą być zgodne z przepisami
lokalnymi i narodowymi oraz muszą zabezpieczone
wyłącznikiem max. 6A.
Dla wyżej okreslonego przpustowości elektrycznej zobacz
tabelę 1.2.

A
L
N
1,2

1.4.12

1.4.14

earth
phase
zero
room thermostat

A
L
N
3,4

Uziemienie
Faza
Zero
Termostat pomieszczeniowy

Electrical connection (High/Low)

Połączenie elektryczne (wysoko/nisko)

The electrical connection must comply with the local
and national regulations and must be fused with a
fusible cut-out of max. 6A. For stated electrical capacity
see table 1.2.

Połączenia elektryczne muszą być zgodne z przepisami
lokalnymi i narodowymi oraz muszą zabezpieczone
wyłącznikiem max. 6A.
Dla wyżej okreslonego przpustowości elektrycznej zobacz
tabelę 1.2.

A
L
N
1,2
6,7

1.4.13

1.4

earth
phase
zero
room thermostat
2nd thermostat for high/low

A
L
N
1,2
6,7

Uziemienie
Faza
Zero
Termostat pomieszczeniowy
Drugi termostat dla wysoko/nisko

Reset button and malfunction light 230 V (On/Off)

Przycis reset i lampka awaryjna 230V (włącz/wyłącz)

RT1 Control panel/room thermostat via control
(on/off)

RT1 Control panel (szafa sterownicza) / termostat
pomieszczeniowy przez sterowanie (włącz/ wyłącz)

Reset button and malfunction light 230V (High/Low)

Przycis reset i lampka awaryjna 230V (wysoko/nisko)

RT1 Control panel/room thermostat via control
(On/Off)
RT2 Control panel/room thermostat via control
(High/Low)

RT1 Control panel (szafa sterownicza) / termostat
pomieszczeniowy przez sterowanie (włącz/ wyłącz)
RT2 Control panel (szafa sterownicza) / termostat
pomieszczeniowy przez sterowanie (wysoko/ nisko)
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1.5

/ 3060
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Installation Instalacja
1.5.1

1.5.2.1

1.5.2.2

1.5.2.3

1.5.2.4

1.5

Installation

Instalacja

Upon delivery check if all the parts are present and take
note of any damage. Check that you have received the
right model.

Zaraz po dostawie sprawdź jej kompletność i odnotuj
wszelkie uszkodzenia. Upewnij się, że otrzymałeś
właściwy model.

General

Ogólne

When installing the radiant heaters the applicable
regulations (from the gas company or the building code)
should be observed. Take particular note of the latest
version of the gas installation regulations. A radiant
heater may only be installed in a suitable room and at
the suitable location!

Podczas instalacji promienników, należy przestrzegać
stosownych przepisów (gazowych lub budowlanych). W
szczególności, zapoznaj się z najnowszymi przepisami
dotyczącymi instalacji gazu. Promiennik należy
montować tylko w pomieszczeniach i miejscach do tego
przeznaczonych h.

Gas supply and connection

Podłączenie gazu

The heater should be attached to the 1” gas inlet
pipe. An approved gas stop cock must be attached
within easy reach of the burner section.

Promiennik należy podłączyć do przewodu gazowego
o średnicy 1”. Należy upewnić się, że odpowiedni
zawór odcinający gazu został zamontowany w miejscu
swobodnego dostępu do sekcji palnika.

Air intake and flue gas discharge course

Kierunek poboru świeżego powietrza i wyrzutu spalin

This combined duct must have a minimum resistance,
so it should contain as few bends as possible.
The diameter is the same across the entire track.
The duct must not be supported on the heater, but
must be suspended effectively (See also 1.4.9).
The flue gas system C12 must be installed from the
unit with a minimum slope of 3º. Follow the bracket
instructions of 1.9

Należy zapewnić najwyższą możliwą wytrzymałość
przewodu, w tym celu powinno się stosować możliwie
najmniej kolan. Średnica pozostaje niezmienna na całej
długości. Przewód nie może opierać się na nagrzewnicy,
należy zapewnić jego skuteczne podwieszenie(patrz
także punkt 1.4.9). System odprowadzenia spalin C12
odchodzący od urządzenia powinien mieć minimalny
kąt nachylenia 3º. Należy stosować się do instrukcji
montażu w punkcie 1.9.

Black bulb sensor/Room thermostat

Czujnik „czarna kula”/Termostat pomieszczeniowy

For an optimum adjustment the sensor/thermostat
should be placed in “view” of the heater, at a height
of approx. 1.5 metres from the floor.

Dla zapewnienia optymalnej regulacji, czujnik/termostat
należy umieścić w sąsiedztwie promiennika, na
wysokości około 1.5 metrów od podłogi.
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1.5
1.5.3

07-1047

1.5.3.1

07-1048

1.5.3.2

07-1049
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Installation Instalacja

1.5.3

1.5

Step-by step plan for mounting the Infra Line with the
aid of diagrams. See 1.5.3 to 1.5.8.

Plan montażu, montaż Infra Line został pokazany krok po
kroku za pomocą rysunków. Zobacz 1.5.3 do 1.5.8.

Mounting by means of chains with turnbuckets.

Zawieszenie lańcuch i stalowe linki.

1.5.3.1

Mounting by means of threaded rods.

Zawieszenie Gwintsztangi.

1.5.3.2

Mounting by means of a mounting rail construction.
(Option).

Zawieszenie szyny ( opcja )
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1.5
1.5.4

1A
07-1065

1.5.5

ma

x=

4m

2A
07-1066

1.5.6

1
07-1052
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2

3

3A

Installation Instalacja

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5

Connecting rails (option)

Połączenie szyn

Slide coupling piece (I=300 mm) halfway into a rail
length at the head side and then put them together on
the floor with bolts and nuts into manageable lengths (4
to 6 metres) (see diagram 1A).

Element łączący ( l = 300 mm ) przesunąć do połowy
części przedniej i ostatecznie na podłodze za pomocą
bolzów i nitów ( dla długości od 4 do 6 m ) połączyć. Patrz
rys. 1A.

Burner module

Moduł palnika

The burner module should be suspended first using
chains, rods or other proper attachment materials.
The burner module must be levelled and is the fixed
point for flue gas discharge, gas supply and
connection to the electricity grid.
The burner module only meets the IP44 density
standard if the gas supply is lead through the bottom.
Please indicate the desired situation when ordering.

Moduł palnika musi zostać pierwszy zawieszony. Do
tego celu mogą zostać wykorzystane łańcuchy, M8
Gwintsztangi lub inny nadający się do tych celów
materiał mocujący. Moduł palnika należy zawiesić
prostopadle. Jest on punktem stałym dla wyciągu spalin,
doprawadzenia gazu i połączenia prądowego.

3A1 Mounting by means of threaded rods
3A2 Mounting by means of chains with turnbuckets
3A3 Mounting by means of rails

3A1 Zawieszenie gwintsztangi M8
3A2 Zawieszenie łańcuch i linki stalowe
3A3 Zawieszenie szyny

Start by mounting the rails from the burner module.
Then hang the assembled rail sections with chains, rods
or other proper attachment materials from the building/
construction and construct it to one whole depending
on the configuration. Then level (by using for example
stretchers).

Przy użyciu szyn do montaż, zaczyna się przy
module palnika. Części szyn razem z łańcuchami i ,
gwintsztangami oraz innymi nadającym się do tego celu
materiałami, powiesić do konstrukcji i połączyć w całość.
Na końu umieścić w położneiu poziomym.
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1.5
1.5.7

07-1068

1.5.8

07-1068
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Installation Instalacja

1.5.7

1.5.8

1.5

First straight module

Pierwszy prosty moduł

The first straight module (indicated on the module) is
equipped with an insulated interior pipe and must
therefore first be attached to the burner module.

Pierwszy prosty moduł (zaznaczone na module) z
izolowaną rurą wewnętrzną, musi być zamontowany jako
pierwszy za palnikiem.

The working order is as follows:

Monaż odbywa się w następujący sposób:

- unhook the linked radiation pipes;
- 	 hook the second module into the first one;
- hang the free end;
- remount the radiotionpipes and fasten them with
the screws;
- mount the two side connecting plates.

- połączone rury rozczepić
- pierwszy prosty moduł połaczyć z modułem palnikowym
bolcami
- pozostałe strony zamocować do konstrukcji za pomocą
łańcuchów, gwintsztangi, szyn oraz innych materiałów
przeznaczonych do tych celów. Zaizolowana rura
wewnęrzna musi zostać wsunęta aż do kołnierza
palnika
- Rury promieniujące przesunąć do połączeń palnika,
zahaczyć na profi lu łączeniowym i mocna skręcić.

Second straight module

Drugi prosty moduł

The second straight module (indicated on the module)
is provided with an inox innerpipe.

Drugi prosty moduł ( zaznaczone na module ) jest ze
stalową rurą wewnętrzną

The working order is as follows:

Monaż odbywa się w następujący sposób:
- połączone rury rozczepić
- drugiprost modul zaczepić za pierwszym prostym
modułem
- wolną końcówkę powieśić
- rury promieniujące zamontować od nowa i połączyć
śrubami
- zamontować obydwie boczne blachy

-

unhook the linked radiation pipes;
hook the second module into the first one;
hang the free end;
remount the radiation pipes and fasten them with
the screws;
- mount the two side connecting plates.
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1.5
1.5.9

07-1064

07-1064-2

32

Installation Instalacja

1.5.9

1.5

Cornermodule

Moduły narożne

A maximum of two corner modules may be used per
configuration. A minimum of six straight modules must
be placed between the burner module and the first
corner module. Between two corner modules at least
one standard straight module must be placed. The
method for suspending a corner module is the same as
that of a standard straight module.

Na jedną konfi gurację mogą być zastosowane najwyżej
dwa narożne moduły.
Pomiędzy modułem palnika i pierwszym modułem
narożnym muszą znajdować sie minimum 6 prostych
modułów. Pomiędzy dwoma modułami narożnymi musi
zostaćzamontowany minimum jeden standartowy prosty
moduł.
Przy wieszaniu modułu nrożnego należy postąpić jak w
przypadku montażumodułu prostego.
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1.5
1.5.10

A

B

07-1069
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Installation Instalacja

1.5.10

1.5

Endmodule

Moduł końcowy

The work order is as follows:

A Obudowę zawracającą wsunąć do poprzedzającyhc
modułów i w połowie połaczyć

A Slide the inversion box on the pitched connection
of the previous module and screw this to the
attechment profile.
B Hook the endmodule to the previous and attach the
screws.

B Moduł końcowy przesunąć ponad obudową
zawracającą i tak samo połaczyć z końcowym
modułem.
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1.6
1.6.1

1.6.2

1.6.3
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Maintenance Przegląd

1.6.1

Prior to operation

Przed uruchomieniem

Check if the operation of the unit cannot be influenced
by:
- objects receiving direct radiant heat are not too
close to the heater;
- corrosive or explosive fumes

Sprawdzić czy funkcjonowanie urządzenia nie jest
zaburzone :
- przez bezpośrednio napromieniowane obikety
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie promiennika
- przez wybuchowe lub agresywne, powodujące korozję
opary

Open the gas stop cock and ventilate the gas pipe.
Check connections for leakage by covering in soapy
solution. Do not use any open flames! Then reclose the
gas shut-off valve.

1.6.2

Otworzyć zawór gazowy i odpowietrzyć instaacje
gazową. Połączenia gazowe sprwdzić za pomocą
spreju – uszczelniacza. Nie wolno używać do tego celu
otwartego ognia ! Ostatecznie zamknąć zawór gazowy.

Operation

Uruchomienie

If the heater is connected to:
- electricity;
- gas;
- flue gas outlet/air supply;
- thermostat, etc.

Urządzenie jest włączone :
- prąd
- gas
- komin powietrzno-spalinowy
- termostat ( sterowanie )

the heater can begin operating by:

są podłączone, można zacząć uruchomienie :
a. włączyć termostat pomieszczeniowy
b. załączyć włącznik elektryczny
c. otworzyć kurek gazowy

a. switching on room thermostat;
b. switching on electric switch;
c. opening gas stop cock.

1.6.3

1.6

Adjusting the radiant heater

Ustawienie promiennika

Checking the nominal load

Ustawienie nominalego obciążenia

Make sure the heater is not turned off by the room
thermostat during the check. Set the room thermostat
at the highest setting.
Then connect a gas pressure gauge on the pressure
gauge nipple and measure the burner pressure.
The burner pressure can be corrected by turning
the screw of the pressure regulator (left is for lower
pressure, right for higher pressure). See 1.8.6. For the
correct burner pressure (see table 1.2).
A new heater must be allowed to burn for at least 1
hour before a flue gas analysis can be made. This
prevents damage to the measuring equipment.

Należy zadbać oto aby podczas kontroli i ustawiania nie
wyłączać urządzenia za pomocą termostatu. Termostat
ustawić na najwyższe parametry. Następnie manometr
gazowy podłączyć do miejsca pomiarowego i zmierzyć
ciśnienie gazu na palniku. Ciśnienie to można regulować
przez regulacje śrubą regulatora ciśnienia ( w lewo będzie
niższe, w prawo wyższe ). Patrz 1.8.6. Właściwe ciśnienie
przedstawiono w tabeli 1.2.
Nowe urządzenie musi być włączone minimium 1
godzinę, aby rozpocząć kontrolę i pomiar wartości
spalin. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
urządznie do pomiaru ciśnienia gazu.
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1.6
1.6.4

A

07-1099

B

07-1100
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Operation Inbetriebnahme

1.6.4

Check safe operation and output
After a warming-up period of approximately 30 minutes,
the CO2 level can be measured (table 1.2). This
measurement must occur with the inspection panel
closed. The heater has already been adjusted and sealed
at the factory.
If necessary to change the CO2 level, please adjust the
recircalation valve (A). If this is not sufficient, adjust the
primary combustion air on burner side (B).
In order to perform a check a measurement of the gas
consumption can be made via the gas meter (temporarily
close all other users including pilot lights).
Gas consumption: see table 1.2.

1.6.5

1.6

Sprawdzenie zabezpieczenia i stopnia skutecznośći
działania
Po około 30 min pracy prominnika można zacząć pomiar
zawartości CO2 ( tabela 1.2).
Pomiaru dokonuje się przy zamkniętej pokrywie.
Urządzenie jest już fabrycznie ustawione i zabezpieczone.
Włącznik regulujący ciśnienie powietrza można regulować
za pomocą śruby ( rys. 1.8.1 ). Ustawienia pokazano w
tabeli 1.2.
Stopień zużycia gazu można skontrolować za pomocą
licznika gazu ( pozostałe urządzenia gazowe chwilowo
wyłączyć ). Zużycie gazu pokazano w tabeli 1.2.

Check that the room thermostat is operating properly: the
burner should go out with a setting lower than the space
temperature; the burner should go back on with a setting
higher than the space temperature.
It is recommended to install an easily accessible failure
reset.

Sprawdzić funkcjonalność termostatu
pomieszczeniowego : jeśli ustawienie termostatu jest
mniejsze od wartośći temperatury otoczenia, powinien
palnik wyłączyć się samoczynnie. Przy ustawienie
tremostu na wyższą temperaturę niż temperaturę
otoczenia, palnik powinien załączyć się automatycznie.
Zaleca się zamontowanie wyłącznika reset w pobliżu.

Turning off the burner

Wyłączenie promiennika

For a short period:

Na krótki czas :

Set the room thermostat to the lowest temperature. Do
not turn off main electrical switch.

Termostat pomieszczeniowy sutawić na najniższy
parametr. Nie wyłączać włącznika elektrycznego.

For a longer period:

Na dłuższy czas :

a. set room thermostat to the lowest temperature;
b. turn off gas tap;
c. after 5 minutes the main electrical switch can be
turned off. This in context with the flushing of the
radiation pipes by the flue fan after the burner has
been switched off.

a.		 termostat pomieszczeniowy sutawić na najniższy
parametr
b.		 zakręcić dopływ gazu
c.		 po 5 min. Wyłączyć włącznik elektryczny. Ten czas
zwłoki jest nizbędny aby wentylator mógł wyciągnąć
spaliny z rur.
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1.6
Electrical diagram Infra Line on/off








































































































































 






















 


















































































































































































































































 

























































































































































Electrical diagram Infra Line high/low
1.6
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1.6
Schemat elektr. On/Off







































































































































 






















 


















































































































































































































































 

























































































































































Schemat elektr. High/Low
1.6
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1.6

Operation

Trouble-shooting diagramm Infra Line On/Off

Wymiary

1.6

Diagram zakłócen promiennika Infra Line
Diagram zakłóceń promiennika infra line

Jest napięcie
(230V) pomiędzy
klemami N i L1 ?

nie

Skontrolować
bezpiecznik
główny

tak
nie

jest napięcie
(230V) pomiędzu
klemami N i 4
włącznika silnika?

Wentylator spainowy
wyłączony

tak

jest napięcie
pomiędzy
klemami 16 i 17 ?

nie

Defekt zabezpieczenia sieciowego

tak
nie

jest napięcie
pomiędzy
klemami 1 i 18 ?

Defekt bezpiecznika,
sprawdzić transformator

tak
Defekt
regulatora
termostatu

jest napięcie
pomiędzy
klemami 2 i 18 ?
tak
nie

jest włączony
wentylator spalin ?
tak

jest włącznik
regulatora
ciśnienia powietrza
załączony ?

nie

pali się lampka
sygnalizatora
palnika ?
tak
aparat zapłonowy jest
zablokowany
(sprawdzić połącznie
lampy reset i
przycisku reset)

nie

nie

włącza się silnik

jest napięcie
pomiędzy klemami A1 i
A2 regulatora silnika ?

tak

tak

defekt włącznika
silnika

defekt
wentylatora spalin

1. połączenie kontrolne
zablokowane
2. opór odprowadzenia
spalin za duży

tak

jestnapięcie
pomiędzy
klemami 18 i 18
TR1

nie

defekt TR1

tak
zapłon następuje
po max. 60 sek.

nie

nie

tak

tak
czy powstaje
płomień ?

pali się lampa
zakłócenia pracy

nie

1. przerwany kabek lap
2. lapłonowy elektroda zapłonowa
zabrudzona albo niewłaściwie
podłączona
3. defekt zapłonu transformatora
4. defekt automatu zapłonowego

tak
czy pozostaje
płomień podzcas
pracy ?
tak

nie

pomylone miejsce
fazy i zera

nie

defekt aparatu
zapłonowego

jest napięcie
pomiędzy klemami
13 i 11 ?

defekt automatu
zap łonowego

nie

czy jest promiennik
dobrze uziemiony ?
tak

czy prąd jonizacyjny
jest większy niż 2 µA
i jest stabilny ?
tak

1. defekt TR
2. defekt automatu palnika

nie

1. sprawdzić położenie
elektrody jonizacyjnej
2. sprawdzić połączenia
elektryczne
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1.6
1.6.6

1.6.7

1.6.8
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Operation Urządzenie pracuje

1.6.6

Malfunctions

Zakłócenia

Insufficient gas (may also be noticed with other
devices)

Brak gazu

a. turn off the main electrical switch after waiting at
least 5 minutes.
b. once the gas supply has been restored the heater
must be turned on again by pressing the reset
button.

1.6.7

1.6.8

1.6

a Najwcześniej po 5 min. Oczekiwania wyłączyć włącznik
prądu.
b. Jeśli gaz pojawi się znowu, należy nacisnąć przycisk
reset i ponownie uruchomić promiennik.

Failure in the electrical supply

Zakłócenia prądu

This causes the gas valve to close and stops the fan.
The burner consequently goes out. Restart the heater.

Przy zakłóceniach prądu zamyka się wentyl gazu i
wentylator przestaje pracować. Palnik również przestaje
pracować. Uruchomić urządzenie ponownie.

Failure under normal conditions

Zakłócenia podczas normalnych warunków pracy

If the burner goes out: attempt two to three times to
restart the heater, with short breaks in between. Never
open the gas tap if gas might escape somewhere. If the
burner cannot be restarted in this way: find the cause of
the failure and solve it. (for example pneumatic switch,
ionisation or ignition electrode).

Po wyłączeniu palnika, po krótkiej pauzie, urządzenie
próbuje dwa, trzy razy ponownie wystartować. Nie
otwierać zaworu gazowego jeśli czuć gaz w otoczeniu.
Nie można w ten sposób uruchomić promiennika musi
być inna przyczyna, np ; manomter różnicowy, elktroda
jonizująca lub zapłonowa.
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1.7.1
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30 22 330

3
30 22 417

A

140

07-1070

1.7.2
B

A

30 22 215

07-1031
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C

D

Maintenance Przegląd

1.7.1

Maintenance

Przegląd

At least once per year, more often if necessary:

Następujące czynności przynajmniej 1 raz w roku należy
przeprowadzić :
wyłączyć główny włącznik prądowy i zamknąc dopływ
gazu. rozkręcić śrubunek gazowy sprawdzić stan
elektrody jonizującej i zapłonowej sprawdzić stan rur
promiennika ( osadzanie się oparów i kondensat )
można zajrzeć do środka rur po demontażu zakrętu na
kocowych rurach ( zobaczrys. 5C, 1.5.10) po odkręceniu
zaworu gazowego i włączeniu prądu, tremostat ustawić
w największym położeniu jeśli urządzenie pracuje,
skontrolować ciśnienie gazu i pomień przy zamkniętym
palniku. sprawdzić plomień przez zamknięcie wentyla
zabezpieczjącego gaz.

Turn off main electrical switch and close the gas stop
cock. Disassemble the burner’s interior gas system.
Check the position of the ionisation and ignition
electrodes. Check whether the aluminium pipe of the
delta P-measurement is in the correct position (see
sketch 1.7.1). Correct if necessary. Check the burner
and return pipe for soot and/or condensation. A visual
inspection is possible by removing the inversion bend (in
end module) (see diagram 5C, 1.5.10). After opening the
gas stop cock turn on the main switch and set the room
thermostat to the highest setting. While the heater is in
operation check the gas pressure and the flame with the
inspection panel closed. Check the flame protection by
closing the gas shut-off valve.
A
B
C

1.7.2

1.7

Ignition electrode.
Ionisation electrode.
Aluminium pipe Δ P-measurement.

A
B
C

Elektroda zapłonowa.
Elektroda jonizująca
Rura aluminiowa delta P pomiar

Before cleaning the flue fan, the main electrical switch
must be turned off and the gas stop cock closed. By
unscrewing the motor attachment plate the fan with the
wheel can be lifted from the burner housing. Fan wheel
and spiral housing can now be cleaned using a brush.

Przy czyszczeniu wentylatora spalin, główny włącznik
prądu musi być wyłączony i odcięty dopływ gazu.

A
B
C
D

A
B
C
D

Fan wheel.
Fan motor.
Safety bolt (M10x20).
Connection panel.

Po rozkręceniu obudowy wentylatora można go oczyścić
za pomocą szczotki
Koło wentylatora
Motor wentylatora
Bolce zabezpieczjące (M 10-20 )
Skrzynka podłączeniowa
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1.8
1.8.1

06 07 604

06-1221

1.8.2

06 25 050
07-1071

1.8.3a

A

06 15 044

06 15 027
07-1072
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Description of the equipment Opis urządzenia

1.8.1

1.8

Pneumatic switch

Włącznik ciśnienia powietrza

The pneumatic switch checks the transport of
combustion gases. If no or insufficient transport of
combustion gases is ascertained, the supply of the gas
control is interrupted.

Monametr różnicowy czuwa nad transportem powietrza
do spalenia. Jeślii jest go za mało blokuje się.

Setting:
By turning the setting screw to the right the pneumatic
switch will be set at a higher value (left: lower value).
The adjusting values are shown in table 1.2.

Ustawienia :
Przez pokręcenie śrubu na prawo zwiększamy, na lewo
zmniejszamy. Wartośći podano w tabeli 1.2.

1.8.2

Ignition transformer

Zapłon transformatora

1.8.3a

Burner control

Automat palnika

A

A

Reset button

Przycisk resetu
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1.8
1.8.3 b
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1.8

Description of the equipment Opis urządzenia

1.8.1

Functions
A
Start command (switxhing 0n by ‘R’)
C
Operating position of burner reached
D
Control shutdown by ‘R’
• Burner is immediately shut down
• Burner control is immediately ready for new startup
B-B Interval for estblishment of flame
C-D Burner operation

Funkcje
A
Polecenie startu ( włączenie przez R )
B
Stan gotowości palnika osiągnięty
C
Wyłączenie włącznika przez R
• Palnik zostaje natychmiastwyłączony
• Automat jest otowy do ponownego startu
B-B Prces powstawania płomienia
C-D Praca palnika ( produkcja ciepła )

AL
BV
EK2
FS
LP
M
R
W
Z

AL
BV
EK2
FS
LP
M
R
W
Z

Fault status signal (alarm)
Fuel valve
Remote reset button
Flame signal
Air pressure monitor
Fan motor
Control thermostat/pressurestat
Limit thermostat/pressure monitor
Ignition transformer

Operating concept

Koncepcja obsługi

• Burner control has initiated lockout
=> red fault LED on

• Reset
Press lockout reset button for
0,5…3 s
• Diagnosis of cause of fault:
- wait >10 s;
- press lockout reset button for >3 s; read blink code of red fault LED
=> ‘Error code table’.

AL

Diagnoses of cause of fault

Red LED on
FS

AL

After lockout, the red fault LED is steady on. For reading the cause of
fault, refer to the blink code given in the following table:
		
		
LED on (waiting time >10 s)

Sygnalizacja awarii ( Alarm )
Wentyl przeciwzaplonowy
Włącznik zdalnego sterowania
Sygnalizator płomienia
Czujnik ciśnienia powietrza
Nadmuch silnika
Regulator temperatury/ciśnienia
Czujnik temperatury/ciśnienia
Trnsformator zapłonu

Press lockout reset
button
for >3 s

Blink code

Fault				

Off

• odblokowanie
Przycisk odblokowujący
przytrzymać wciśnięty przez
0,5....3 sek

• Zakłócenia w pracy
automatu		

AL

- czerwona lampka
sygnalzacji włączona

• Odblokowanie procesu możliwe
jest w następujący sposób:
- (załócenie) Lampka świeci się
(czas oczekiwania ca.3 sek)
- Przycisk odblokowujący
przytrzymać na 3 sek,
migający kod, pauza 3 sek,
migający kod

Diagnoza zakłóceń
FS

AL

Po wyłaczeniu spowadowanym zakłóceniami czerwona
lampka sygnalizacyjna świeci się.

Blink code

Approx. 3 s

Error code table
Blink code Possible cause
2x
• No establishment of flame at the end of ‘TSA’:
••		 - faulty or soiled detector electrode;
		 - faulty or soiled fuel valves;
		 - poor adjustment of burner.
3x
• Air pressure monitor does not close:
•••		 - ‘L’ faulty;
		 - ‘LP’ incorrectly adjusted;
		 - fan motor does not run.
5x
• Air pressure monitor does not open or extraneous light on burner startup:
•••••			- ‘L’ faulty;
		 - ‘LP’ incorrectly adjusted.
4x
• Extreneous light during pre purging:
••••		 - or internal device fault.
7x
• Loss of flame during operation:
•••••••		 - poor adjustment of burner;
		 - faulty or soiled fuel valves;
		 - short-circuit between detector electrode and ground.
8…17x
• Free.
••••••••
………
••••••••••
•••••••
10x
• Faulty output contact:
••••••••••		- wiring error;
		 - external power supply on output terminal.

During the time the cause of the fault is diagnosed, the control
outputs are deactivated:
- the burner remains shutdown;
- exception: fault status signal ‘AL’ at terminal 10.
The burner is schwitched on only after a reset is made:
- press lockout reset button for 0,5…3 seconds.

Tabela kodu zakłóceń
Migający kod Możliwa przyczyna
2 razy
• Płomień nie pojawia się na końcu TSA
••		 - defekt lub zabrudzona elektroda
		 - defekt lub zabrudzony wentyl
		 - złe ustawienia parametrów spalania
3 razy
• Regulator ciśnienia powietrza nie zamyka się
•••		 - L defekt
		 - LP źle podłączony
		 - Wentylator silnika nie pracuje
5 razy
• Regulator ciśnienia powietrza nie zamyka się lub sygnalizacja świetlna podc
•••••
zas stary palnika
			- L defekt
		 - LP źle podłączony
4 razy
• Sygnalizacja świetlna podczas puszczania powietrza
••••		 - lub wewnętrzny defekt urzązenia
7 razy
• Przerwa płomienia podczas pracyurządzenia
•••••••		 - złe ustawienia parametrów spalania;
		 - defekt lub zabrudzony wentyl;
		 - zwarcie pomiędzy elektrodą i masą.
8…17 razy • Wolny.
••••••••
………
••••••••••
•••••••
10 razy
• Dfekt kontaktu wyjściowego:
••••••••••		- błąd w okablowaniu;

Podczas diagnozowania zakłócenia, końcówki sterujące są
beznapięcia :
– palnik pozostaje wyłączony
– Wyjątek, Sygnał zakłócenia AL na klemie 10
Ponowne uruchomienie palnika możiwe jest po naciśnieciu
przyciska odblokowującego
( 0,5.....3 sek nacisnąć)
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Gas inlet
Gas inlet
140
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2

06 08 097
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Description of the equipment Gerätebeschreibung

1.8.4

1.8.5

1.8.6

Burner assembly

Brennerzusammenstellung

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Gastrain (1”).
Diapharagma burnerair supply.
Aluminium pipe ∆ P-measurement.
Adjustment flue recirculation.
Burnerhousing.
Flue fan motor.

1.8

Ścieszka gazowa
Zasłona powietrza do spalania
Rura aluminiowa delta P pomiar
Ustawienie recyrkulacji spalin
Obudowa palnika
Silnik spalin

A Ignition electrode

A Elektroda zapłonowa

With the ignition transformer a spark is formed between
the ignition electrode and the cone of the burner. In this
way the gas/air mixture is ignited. It is important that the
preset opening between the ignition electrode and the
burner is 3 mm.

Za pomocą transformatora zapłonowego, pomiędzy
elktrodą zapłonową a palnikiem, powstaje iskra. Za
pomocą tej iskry dochodzi do zaplonu mieszanki gazu
i powietrza. Ważne jest odległość między elektrodą
zapłonową a palnikiem, okolo 3 mm.

B Ionisation electrode

B Elektroda jonizacyjna

This type of security uses the electrical conductance of
the flame. It is important that the ionisation electrode
does not make contact with the mass.

Wykorzystuje elktryczne możliwośći przewodzenia
plomienia. Ważne by eltroda ta nie miała kontaktu z
uziemieniem.

Gasvalve

Elektrozawór

A
B
1
2
3
4
5
6

A
B
1
2
3
4
5
6

On/Off version
High/Low version
Measuring point gasinletpressure
Measuring point burner pressure
Adjusting high position
Adjusting low position
Protection hood
Adjusting burner pressure		

Włącz/Wyłącz wyposażenie (2 szt)
Wersja dwutopniowa (2 szt)
Pkt pomiaru ciśnienia na wejściu
Miejsce pomiaru ciśnienia na palniku
Ustawienie wysokie
Ustawienie niskie
Nakładka zabezpieczjąca
Ustawienie ciśnienia palnika
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1.8
1.8.7

A

C
B

G
D
F
E

07-1084

06 21 849
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06 31 290

Description of the equipment Gerätebeschreibung

1.8.7

1.8

Servo motor High/Low

Serwomotor dwustopniowy

The servo motor is adapted for the control of the flue gas
circulation. The motor is mounted directly on the valve
axle and secured and sealed with a clamp. The auxiliary
switch is set and sealed in the factory.

Serwomotor jest potrzebny do kontroli recyrkulacji spalin.
Silnik jest bezpośrednio zamocowany i zabezpieczony w
osi wentylatora.

A
B
C
D
E
F
G

Saw cut is valve position
Adjustment disks
Auxiliary switch S2f
Unbolting button
Servo motor Belimo
Left / right connection
Unbolting screws

List of spare parts
06 08 095
06 08 097

Gasvalve on / off
Gasvalve high / low

30 22 330
30 22 417
30 02 777
06 25 050

Flame rot
Ignition electrode
Ignition cable compl.
Ignition transformer

06 07 604

Air pressure switch

06 15 041
06 15 027

Autom burner control
Sockel burner control

06 26 039
06 41 035
06 28 242
06 28 247
06 31 224

Fuse 2 Amp.
EMC netfilter
Relais 1 pole
Relais 2 pole
Motor relais

06 28 238

Timer relais

06 28 153
06 28 154

Signal light burner fail
Signal light burner on

30 22 215

Vent. assembly compl.

		
06 21 849
06 31 290

High / Low
Servomotor open/closed
Auxiliary switch

A
B
C
D
E
F
G

Nacięcie oznacza wentylację
Łopatki
Włacznik pomocniczy S2
Przycisk odblokowujący
Serwomotor belimo
Podłaczenie Lewa/Prawa
Śruby odblokowujące

Lista części zamiennych
06 08 095
06 08 097

Zawór gazowy on / off
Zawór gazowy high / low

30 22 330
30 22 417
30 02 777
06 25 050

Elektroda jonizacyjna
Elektroda zapłonu
Przewód elektrody zapłonu
Transformator zapłonu

06 07 604

Presostat

06 15 041
06 15 027

Automat palnika
Gniazdo automatu palnika

06 26 039
06 41 035
06 28 242
06 28 247
06 31 224

Bezpiecznik 2 Amp.
EMC netfilter
Przekaźnik 1-biegunowy
Przekaźnik 2-biegunowy
Przekaźnik silnika

06 28 238

Przekaźnik czasowy

06 28 153
06 28 154

Kontrolka awarii palnika
Kontrolka włączonego palnika

30 22 215

Wentylator

		
06 21 849
06 31 290

High / Low
Siłownik otwarte/zamknięte
Wyłącznik serwisowy
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General
We recommend using the brackets of manufacturer Cox Geelen.
Do not combine components of various materials or finished products for the
connecting pipe, except where the manufacturer of the system allows this. Exception to
this rule: components tested according to Gastec Qa KE83-3 (thick-walled aluminium)
and 5 (stainless steel).
The minimum insertion length of sleeves and spigot ends is 40mm.
Mount tension free.
Connecting and bracing
Brace every corner to or close to the sleeve. Exception when connecting to the unit:
- If the connecting pipe is shorter than 0.25m before and after the first ben, the bracket
at the first bend can be omitted.
- Place the first bracket on a maximum of 0.5m pipe length from the unit.
Horizontal and non-vertical pipes
- Maximum bracket distance of 1m.
- Divide lengths between brackets evenly.
Vertical pipes
- Maximum bracket distance of 2m.
- Divide lengths between brackets evenly.
Gaskets and seals
Avoid damaging of the sealing rings by cutting of in an angle and deburring. When using
tension-proof connections follow the instructions of the manufacturer.
Do not screw or park connections.
It is not allowed to seal foam or paste (for example PUR, silicone, etc.).
If necessary lubricate sealing rings exclusively with max. 1% soap solution or water.
Caution! Do not use grease,Vaseline, petroleum jelly or oil.

Checklist

Caution! This checklist includes some basic instructions. For further
instructions for this unit paragraphs [1.4.5, 1.4.9 and 1.5.2.3].

[1.9] Basic instructions
Single-wall steel flue system
These basic requirements are only applicable to connecting pipes with the following
characteristics:
• Connection to a heater with built-in ventilator.
• Connection in the installation area of the appliance and in sight.
• Single-walled, rigid aluminium or stainless steel pipes with CE certification (cf EN 18561/2, P1, W).
• Maximum flue gas temperature of 250ºC.
• Diameters van Ø130 mm.

General
Do not combine components of various materials or finished products for the connecting pipe.
The minimum insertion length of sleeves and spigot ends is 40mm.
When using plastic air supply pipes make sure that the distance to the
flue pipe is at least 35mm.
Mount tension free.
Connecting and bracing
Place the first bracket on a maximum of 0.5m pipe length from the
unit.
Horizontal and non-vertical pipes
- Maximum bracket distance of 1m.
- Divide lengths between brackets evenly.
Vertical pipes
- Maximum bracket distance of 2m.
- Divide lengths between brackets evenly.
Gaskets and seals
Avoid damaging of the sealing rings by cutting of in an angle and
deburring.
Seals of metal air supply pipes may be bolted or parked. This is not
allowed for plastic air supply pipes.
Guarantee the gas-thightness by using components that are provided
with a seal.
If necessary lubricate sealing rings exclusively with max. 1% soap
solution or water.
Caution! Do not use grease,Vaseline, petroleum jelly or oil.

Checklist

Caution! This checklist includes some basic instructions. For
further instructions for this unit paragraphs [1.4.5, 1.4.9 and
1.5.2.3].

Air supply system
These basic instructions are only applicable to air supply pipes with
the following characteristics:
• Connection to a closed heater with built-in fan.
• Connection in the installation area of the appliance and in sight.
• Aluminium, stainless steel or plastic air supply pipes.
• Diameter air supply pipe of Ø130 mm.

Bracket instructions

1.9
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General
We recommend using the brackets of manufacturer Cox Geelen.
Do not combine components of various materials or finished products for the
connecting pipe, except where the manufacturer of the system allows this. Exception to
this rule: components tested according to Gastec Qa KE83-3 (thick-walled aluminium)
and 5 (stainless steel).
The minimum insertion length of sleeves and spigot ends is 40mm.
Mount tension free.
Connecting and bracing
Brace every corner to or close to the sleeve. Exception when connecting to the unit:
- If the connecting pipe is shorter than 0.25m before and after the first ben, the bracket
at the first bend can be omitted.
- Place the first bracket on a maximum of 0.5m pipe length from the unit.
Horizontal and non-vertical pipes
- Maximum bracket distance of 1m.
- Divide lengths between brackets evenly.
Vertical pipes
- Maximum bracket distance of 2m.
- Divide lengths between brackets evenly.
Gaskets and seals
Avoid damaging of the sealing rings by cutting of in an angle and deburring. When using
tension-proof connections follow the instructions of the manufacturer.
Do not screw or park connections.
It is not allowed to seal foam or paste (for example PUR, silicone, etc.).
If necessary lubricate sealing rings exclusively with max. 1% soap solution or water.
Caution! Do not use grease,Vaseline, petroleum jelly or oil.

Checklist

Caution! This checklist includes some basic instructions. For further
instructions for this unit paragraphs [1.4.5, 1.4.9 and 1.5.2.3].

[1.9] Basic instructions
Single-wall steel flue system
These basic requirements are only applicable to connecting pipes with the following
characteristics:
• Connection to a heater with built-in ventilator.
• Connection in the installation area of the appliance and in sight.
• Single-walled, rigid aluminium or stainless steel pipes with CE certification (cf EN 18561/2, P1, W).
• Maximum flue gas temperature of 250ºC.
• Diameters van Ø130 mm.

General
Do not combine components of various materials or finished products for the connecting pipe.
The minimum insertion length of sleeves and spigot ends is 40mm.
When using plastic air supply pipes make sure that the distance to the
flue pipe is at least 35mm.
Mount tension free.
Connecting and bracing
Place the first bracket on a maximum of 0.5m pipe length from the
unit.
Horizontal and non-vertical pipes
- Maximum bracket distance of 1m.
- Divide lengths between brackets evenly.
Vertical pipes
- Maximum bracket distance of 2m.
- Divide lengths between brackets evenly.
Gaskets and seals
Avoid damaging of the sealing rings by cutting of in an angle and
deburring.
Seals of metal air supply pipes may be bolted or parked. This is not
allowed for plastic air supply pipes.
Guarantee the gas-thightness by using components that are provided
with a seal.
If necessary lubricate sealing rings exclusively with max. 1% soap
solution or water.
Caution! Do not use grease,Vaseline, petroleum jelly or oil.

Checklist

Caution! This checklist includes some basic instructions. For
further instructions for this unit paragraphs [1.4.5, 1.4.9 and
1.5.2.3].

Air supply system
These basic instructions are only applicable to air supply pipes with
the following characteristics:
• Connection to a closed heater with built-in fan.
• Connection in the installation area of the appliance and in sight.
• Aluminium, stainless steel or plastic air supply pipes.
• Diameter air supply pipe of Ø130 mm.

Wskazówki dotyczące montażu
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P12 W660 (IRELAND)
PHONE +353 (0)26 45334
FAX +353 (0)26 45383
sales@markeire.com
www.markeire.com

MARK POLSKA Sp. z o.o
UL. JASNOGÓRSKA 27
42-202 CZĘSTOCHOWA (POLSKA)
PHONE +48 34 3683443
FAX +48 34 3683553
info@markpolska.pl
www.markpolska.pl

MARK BELGIUM b.v.b.a.
ENERGIELAAN 12
2950 KAPELLEN
(BELGIË/BELGIQUE)
TELEFOON +32 (0)3 6669254
info@markbelgium.be
www.markbelgium.be

CERTIFICATION N°: 17.07.011
AIRSTREAM

S.C. MARK ROMANIA S.R.L.
STR. KOS KAROLY NR. 1 A
540297 TARGU MURES
(ROMANIA)
TEL/FAX +40 (0)265-266.332
office@markromania.ro
www.markromania.ro

