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Wiadomości wstępne

Instrukcja ta zawiera wszelkie informacje dotyczące instalacji, właściwego funkcjonowania i 

pożądanego serwisu dla gazowych promienników SB i SB-PATIO. Zaleca się jej uważne 

przeczytanie przed przystąpieniem do montażu urządzeń. Instrukcja ta jest integralną 

częścią urządzenia i powinna być starannie przechowywana w wypadku konieczności 

skorzystania z niej.

Właściwy serwis i ścisłe przestrzeganie zaleceń wymienionych w instrukcji pozwoli na długą i

wydajną pracę promienników.

Wygląd tabliczki znamionowej 

Pouczenie:
Niniejsze  urządzenie  należy  zainstalować  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.
Powinno  być  ono  użytkowanie  wyłącznie  w  odpowiednio  wentylowanym
pomieszczeniu.  Przed  zainstalowaniem  i  użytkowaniem  niniejszego  urządzenia
zapoznać się z instrukcjami.
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Warunki bezpiecznego użytkowania

• Po rozpakowaniu promiennika sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń,

• Elementy opakowania  oraz  sam promiennik powinny być  trzymane z dala od dzieci,

ponieważ stanowią potencjalne zagrożenie życia i zdrowia,

• Przeglądów lub napraw promiennika może dokonać tylko wykwalifikowany serwisant po

uprzednim przeczytaniu niniejszej instrukcji,

• Należy  uważnie  zapoznać  się  z  tabliczką  znamionową  znajdującą  się  na  każdym  z

urządzeń. Każda zmiana musi być uwzględniona na tabliczce znamionowej urządzenia,

• Jakiekolwiek modyfikacje czy udoskonalenia powodujące zmiany w danych technicznych

urządzenia są niedopuszczalne,

• Promiennik może być zainstalowany tylko w pomieszczeniu wentylowanym,

• Promiennik nie może być montowany w pomieszczeniach mieszkalnych,

• W przypadku złego funkcjonowania urządzenia, należy odłączyć promiennik od gazu,

• Niedopuszczalne jest ogrzewanie pomieszczeń, w których proces obróbki lub materiały

tworzą ryzyko powstawania formacji wybuchowych, łatwopalnych gazów, par lub pyłów,

• Pierwsze włączenie urządzenia powinno być wykonane tylko po dokładnym zapoznaniu

się z instrukcją obsługi.
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Ogólne warunki 
Wszystkie gazowe promienniki  SB  poddawane są  przeglądom i testom w fabryce.

Nasz  serwis  techniczny  jest  zawsze  do  Państwa  usług  i  służy  wszelkimi  informacjami  i

wyjaśnieniami dotyczącymi działania naszych urządzeń.

• Promienniki Gazowe Sp. z o.o.  udziela 12 miesięcznej gwarancji od daty pierwszego

uruchomienia urządzeń  na produkty zainstalowane przez autoryzowany serwis ale nie

dłużej niż 18 miesięcy od daty sprzedaży.

• Okres  gwarancji  udzielany  przez  Promienniki  Gazowe  Sp.  z  o.o.  nie  obejmuje

materiałów dostarczanych przez osoby trzecie.

• Gwarancja  obejmuje  tylko  te  urządzenia,  których  praca  wykazuje  wadliwość  ich

produkcji.

• Promienniki  Gazowe  Sp.  z  o.o.  nie  bierze  na  siebie  żadnej  odpowiedzialności  za

szkody  spowodowane  uruchomieniem  niezgodnym  z  instrukcją  lub  niewłaściwym

użytkowaniem promienników.
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Dane techniczne

Główne komponenty urządzenia

1. Korpus, wykonany ze stali wyposażony w zwężkę Venturiego,

2. Lustro

3. Powierzchnia promieniująca wykonana z płytek ceramicznych z mikro-otworami,

4. Zawór gazowy wraz z dyszą na gaz ziemny lub płynny.

5. Termoelektryczny czujnik płomienia

6. Elektroda zapłonowa

7. Elektroda masowa

8. Zapalarka piezoelektryczna

9. Przewód zapłonowy

•
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Charakterystyka promienników SB 

Model SB 1 SB 2 SB 4 SB 6

Ilość płytek 1 2 4 6

Moc od Hi [kW] 1,43 2,9 5,7 8,6

Ø dyszy Gaz E [mm] 0,9 1,4 1,9 ----

Ciśnienie zasilania 

Gaz ziemny (G20) [mbar]
20 20 20 ----

Zużycie gazu

Gaz ziemny G20 [m3/h]
0,15 0,31 0,6 ----

Ø dyszy gaz G30 [mm] 0,55 0,9 1,1 1,6

Ø dyszy gaz G31 [mm] 0,55 0,9 1,3 1,7

Ciśnienie zasilania 

Gaz B/P (G30/G31) [mbar]
37 37 37 37

Zużycie gazu

Gaz ziemny G30 [kg3/h]
0,113 0,223 0,451 0,678

Zużycie gazu

Gaz P G31 [kg3/h]
0,111 0,225 0,444 0,668

Powierzchnia promieniowania [cm2] 100 200 400 600

Powierzchnia ogrzewana [m2]

Masa [kg]

8



Ceramiczne Promienniki Gazowe                           PROMIENNIKI GAZOWE Sp. z o.o.

Podstawowe wymiary promienników SB

SB 1 SB 2 SB 4 SB 6

Szerokość A [mm] 480

Wysokość B [mm] 270

Głębokość C [mm] 190

Wysokość płytek [mm] 120 120 120 120

Szerokość płytek [mm] 93 185 370 555

Podstawowe wymiary promienników SB PATIO

SB 4 

PATIO

SB 6 

PATIO

Szerokość A [mm]

Wysokość B [mm]

Głębokość C [mm]

Wysokość płytek [mm] 120 120

Szerokość płytek [mm] 370 555
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Instrukcja dla instalatora
Przy  pierwszym  uruchomieniu  promienników  ważne  jest  przeprowadzenie  wstępnego

przeglądu co zagwarantuje właściwą pracę urządzeń. Niezbędne jest wykonanie czynności

opisanych poniżej aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania promienników:

1. Sprawdź czy instalacja gazowa jest szczelna i czy średnice rur są właściwe,

2. Sprawdź  czy  ciśnienie  gazu  jest  zgodne  z  wartością  ciśnienia  podaną  na  tabliczce

znamionowej,

3. Sprawdź czy zawór gazowy jest właściwie połączony z promiennikiem,

4. Sprawdź czy promiennik jest wystarczająco mocno przytwierdzony do elementu nośnego

(stojaka lub ściany)

5. Jeżeli promiennik umieszczony jest na stojaku należy upewnić się , ze stoi on stabilnie w

pozycji pionowej.

Promiennik może być  montowany do  ścian, filarów za pomocą  ramienia, które dla modeli

SB4 i SB6 dostarczone jest w komplecie. 

10



Ceramiczne Promienniki Gazowe                           PROMIENNIKI GAZOWE Sp. z o.o.

Zalecane wysokości instalacji promienników:

Model Wysokość [m] Model Wysokość [m]

SB 1 0,5– 2,0 SB 4 PATIO 2,0 – 3,0

SB 2 0,5– 2,0 SB 6 PATIO 2,0– 3,5

SB 4 2,0 – 3,0

SB 6 2,0– 3,5

UWAGA:  Tabela  obejmuje  wartości  zalecane.  Faktyczne  warunki  mogą  narzucać

odstępstwa od powyższych wartości.

Przy montażu należy uwzględnić minimalną odległość promiennika od ściany. W przypadku

gdy ściana nie jest wykonana z materiału ogniotrwałego lub nie byłaby odporna na wysoką

temperaturę promieniowania wówczas minimalne odległości podaje tabela:

Model
Odległość pomiędzy ścianą a promiennikiem [m]

Dach Posadzka Front Bok

SB 1 0,5 0,5 1 0,5

SB 2 1 0,5 1,5 1

SB 4 1 1 2 1

SB 6 1,5 1,5 2,5 1

SB 4 PATIO 1 1 2 1

SB 6 PATIO 1,5 1,5 2,5 1

UWAGA:  Tabela  obejmuje  wartości  zalecane.  Faktyczne  warunki  mogą  narzucać

odstępstwa od powyższych wartości.
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Podłączenie gazowe
Promienniki  mogą  być  zasilane  różnego  rodzaju  gazem  dlatego,  też  przed

dokonaniem podł  ą  czenia nale  ż  y upewni  ć   si  ę   czy gaz zasilaj  ą  cy odpowiada rodzajowi gazu

wpisanego na tabliczce znamionowej. Każdy promiennik należy wyposażyć w zawór kulowy

odcinający  oraz  podłączenie  giętkie  gazowe,  jeśli  nie  jest  dostarczane  wraz  z

promiennikiem.

Należy sprawdzić czy ciśnienie w sieci jest właściwe. Pozwala to uniknąć uszkodzenia

lub  zniszczenia  urządzenia  w  przypadku  zastosowania  wyższego  ciśnienia  gazu  niż

dopuszczalne.

Średnica podłączenia gazowego do promiennika SB:

• Instalacja  gazowa gaz ziemny lub propan-butan: nie  mniejsza niż  1/2”  do zaworu

odcinającego oraz wąż gazowy 9mm do zaworu odcinającego do promiennika. 

• Instalacja  z  butli  propan-butan  11kg  lub  30  kg: wąż  gazowy  9mm  do  reduktora

gazowego do promiennika. 

UWAGA: Wszystkie urządzenia są testowane na dany rodzaj gazu podany na tabliczce 

znamionowej.
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Wentylacja pomieszczenia

Instalacja  gazowa  musi  być  wykonana  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  dla

danego  kraju,  a  promienniki  gazowe  mogą  być  zamontowane  tylko  w  pomieszczeniach

dobrze wentylowanych i kontrolowanych.

Produkty spalania gazu pozostają  w pomieszczeniu, w którym pracuje promiennik.

Sprawdź  czy  pomieszczenie,  w  którym  masz  zamiar  włączyć  promiennik  jest  dobrze

wentylowane. Aby zagwarantować odpowiedni system wentylacji należy wykonać otwory w

ścianie  zewnętrznej  lub  zapewnić  w  pomieszczeniu  z  promiennikami  wentylację

mechaniczną. Wydajność wentylacji musi być obliczona zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

Jako przykład obliczania wentylacji podajemy wzór:

Vair=Σ Qnb×L
gdzie: 
Vair – objętość powietrza do wymiany

ΣQnb – całkowita moc grzewcza zainstalowana w pomieszczeniu

L – współczynnik wymiany (≥ 10 m3/h/kW)

W żadnym wypadku promienniki nie mogą być montowane w:

 Pomieszczeniach mieszkalnych,

 pomieszczeniach z prysznicami lub łazienkach;

 pomieszczeniach o kubaturze mniejszej niż 12 m³;
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Konserwacja urządzeń
UWAGA:  Używaj okularów ochronnych w czasie czyszczenia promiennika.

 Do  usunięcia  pyłu  i  zanieczyszczeń  nagromadzonych  w  promienniku  używaj

sprzężonego powietrza,

 Przedmuchaj sprzężonym powietrzem całą powierzchnię elementu ceramicznego,

 Wprowadź  końcówkę  przewodu ze sprzężonym powietrzem do inżektora i  pozwól

powietrzu przepływać przez zwężkę Venturiego przez około jedną minutę.

Konserwację  należy przeprowadza, co najmniej raz w sezonie grzewczym natomiast przy

dużym zapyleniu w ogrzewanym pomieszczeniu w/w czynności trzeba przeprowadza

 znacznie częściej.

W czasie dłuższego okresu nieużywalności zalecane jest okrycie promiennika folią.
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Instrukcja dla użytkownika
Opis działania

Urządzenia wyposażone są w zawory gazowe z termoparą, która opowiada za kontrolę 

płomienia i w przypadku jego braku powoduje odcięcie wypływu gazu.

Włączanie urządzenia

1. Otworzyć zawory gazowe instalacji gazowej,

2. Wcisnąć przycisk manualnego otwierania gazu przy zaworze gazowym,

3. Jednocześnie z uruchomieniem przepływu gazu zapalić promiennik przy pomocy 

zapalnika piezoelektrycznego,

4. Po zapłonie promiennika przytrzymać przycisk zaworu przez około 10 sekund,

5. Po zwolnieniu przycisku zaworu promiennik powinien pracować normalnie do 

momentu ustania przepływu gazu.

Wyłączanie urządzenia

1. Aby wyłączyć promiennik należy odciąć dopływ gazu przez zamknięcie zaworu 

odcinającego zamontowanego przed promiennikiem lub przez zakręcenie zaworu 

butli gazowej;

2. Ponowne uruchomienie możliwe jest po ostygnięciu termopary co trwa około 30 

sekund.

Jeśli wszystkie urządzenia muszą być wyłączone przez dłuższy czas, dodatkowo zalecamy

 zamknięcie głównego zaworu  gazowego.
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Postępowanie w razie nieprawidłowego działania 
urządzenia

Usterka Powód Rozwiązanie

1- Promiennik zapala się 
jednak gaśnie po 
zwolnieniu przycisku na 
zaworze gazowym

a- Uszkodzona termopara lub 
cewka zaworu
b- termopara nie ogrzana 
dostatecznie
c- termopara nie ostygła między 
cyklami odpalania 

a- sprawdź multimetrem ciągłość 
obwodu termopary oraz cewki
b- sprawdź czy termopara jest 
dobrze zamontowana i ogrzewana 
przez płomień promiennika
c- odczekaj około 30 sekund i 
spróbuj odpalić promiennik jeszcze
raz

2- Palnik promiennika 
pracuje tylko połowicznie.

a- Brak dostatecznej ilości gazu.
b- Zbyt niskie ciśnienie gazu.

a- Sprawdź średnice rurociągu.
b- Sprawdź czy ciśnienie 
odpowiada ciśnieniu podanemu na
tabliczce znamionowej.

3- Palnik pracuje z 
wyższą mocą niż podana.

a- Ciśnienie gazu zbyt wysokie.
b- Brudny palnik lub płytka.
c- Brudna lub uszkodzona płytka.

a- Sprawdź ciśnienie gazu i 
zmniejsz je poprzez odpowiednie 
ustawienie regulatora ciśnienia
b- Przy zimnym palniku, 
przedmuchaj palnik i powierzchnię 
promieniowania
skompresowanym powietrzem.
c- Wymień wadliwe płytki

4- Płomień pali się 
wewnątrz korpusu 
promiennika

a- uszkodzona płytka lub 
uszczelnienie płytek

a- odesłać promiennik do 
producenta po wcześniejszym 
kontakcie z producentem
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