ТЕНИИ И Т АВ АН И
А СЕЛ
Ш Л АЙФ М АШИН
О Т О ПИЛЗИТ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
CIMEX D30 / D50

ПРИЛОЖЕНИЕ
Дизеловите калорифери Cimex D30
и D50 са високоефективни отоплителни

D30 / D50
ДИЗЕЛОВ
КАЛОРИФЕР

уреди с директно изгаряне, подходящи за

30/50 220V ДИЗЕЛ

отопление и поддържане на температурата в

2

големи открити и закрити помещения с

ГОДИНИ

kW

ГАРАНЦИЯ

МОЩНОСТ

НАПРЕЖЕНИЕ

ГОРИВО

добра вентилация, в които се извършват
дейности,

работилници, производствени халета.
В

строителството,

те

намират

приложение за изсушаване шпакловки, бои,
поддържане на температура при полагане

на настилки и др.
Компактните размери и ниско тегло в

съчетание с монтираните на шасито колела

A. Изход за горещ въздух

B. Горна обвивка
C. Задна дръжка
D. Задна решетка
E. Манометър
F. Резервоар за гориво
G. Рамка на долната тръба
H. Превключвател на захранването
I. Прозорец
J. Копче на термостата
K. Страничен панел

предоставят отлична мобилност и лесно

L. Колело

транспортиране.

M. Капачка за гориво
N. Долна обвивка
O. Нивомер за гориво
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ремонтни

О Т О П Л ИТ ЕЛ И

строително

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Безопасна работа!
Поддържайте в ред своето работно мястио! Безпорядък на работното място може да доведе до злополуки.
Вземете в предвид влиянията на околната среда!
Не оставяйте уреда на дъжда. Не употребявайте уреда във влажна или мокра среда. Осигурете добро осветление. Не
употребявайте уреда близост до запалителни течности или газове.
Дръжте останалите лица на безопасно разстояние!
Не позволявайте на други лица, особено на деца да докосват кабела. Дръжте ги на достатъчно разстояние от своето работно
място. Съхранявайте добре своя уред. Уред, който не се използва би трябвало да съхранявате на сухо, заключено, недостъпно
за деца място..
Не претоварвайте своя уред!
По-добре и по-безопасно ще работите с мощност, за която уреда е калибриран.
Използвайте подходящ уред!
Не използвайте уреда за цели , за които не е предназначен.
Грижете се за своите инструменти!
Спазвайте предписанията за поддръжка и инструкциите. Контролирайте редовно кабела на уреда и в случай на увреждане
оставете да бъде сменен от оторизиран специалист. Контролирайте редовно удължителния кабел и в случай на увреждане го
сменете. Не употребявайте кабела за цели, за които не е предназначен!
Бъдете внимателни!
Обърнете внимание на това, което правите. Подхождайте разумно към работата. Не използвайте уреда, когато сте изморен.
Оставете своя уред за ремонт при електротехник!
Този уред отговаря на съответните разпоредби за безопасност. Ремонти могат да се извършват само от електротехник и то
само с употребата на оригинални резервни части, иначе това може да означава за потребителя риск за злополука.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използването на друго оборудване може да означава за Вас риск за злополука.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ СПЕЦИФИЧНИ ЗА УРЕДА
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Преди пускане на този уред в действие прочетете и спазвайте всички тези указания. Съхранявайте добре инструкциите за
безопасност.

ВНИМАНИЕ:
Отравянето с въглероден окис може да бъде смъртоносно!
Отравяне с въглероден окис: Ранните признаци на отравяне с въглероден окис са подобни като при грип, така, че главоболие,
замайване и/или гадене. Ако забележите тези симптоми, това може да означава, че Вашето отоплително тяло не функционира
правилно. Излезте веднага навън! Оставете Вашето отоплително тяло да бъде прегледано. Определени лица са
по-чувствителни на въглероден окис от други, напр. бременни жени, хора със сърдечни или белодробни заболявания или
анемия, лица под влияние на алкохол и лица, които се намират на високо. Убедете се, че сте прочели всички инструкции за
поддръжка и сте ги разбрали. Съхранявайте това упътване за консултация. То е Ваше ръководство за безопасно и
професионално обслужване на това отоплително тяло. Използвайте само нафта, за да предотвратите пожар и опасност за
експлозия. В никакъв случай не използвайте бензин, петрол, разтворители за бои, алкохол и други силно запалими горива.
Гориво
Персонала, който зарежда гориво, трябва да бъде обучен и напълно запознат с инструкциите на производителя и
приложимите директиви за безопасно пълнене на отоплителни тела. Като гориво може да се използва само нафта.

О Т О П Л ИТ ЕЛ И

ВАЖНО:
Преди монтажа, обслужването и поддръжката на това отоплително тяло старателно изцяло прочетете това упътване.
Непрофесионалната употреба на това отоплително тяло може да доведе до сериозни злополуки или смърт в резултат на
изгаряния, експлозия електрошок и отравяне с въглероден окис.

Всеки пламък, включително запалващия пламък, трябва да бъде изгасен, за да може преди пълненето с гориво
отоплителното тяло да изстине. По време на пълнене на гориво горивния тръбопровод и връзките трябва да бъдат проверени
за течове. Евентуално изтичане трябва да бъде оправено преди повторно пускане на отоплителното тяло в експлоатация. В
сгради и в близост до отоплителното тяло съхранявайте само максимална дневна доза гориво. По -големи количества гориво
съхранявайте извън сградата. Всички складове за гориво трябва да се намират на минимално разстояние 7 м от отоплителни
тела, горелки, електрожени и подобни източници на запалване (изключение: резервоар за гориво интегриран в отоплителното

тяло). По възможност съхранението на гориво да се ограничи само в области, в които конструкцията на пода пречи за
натрупване на разлято гориво и горивото не може да се възпламени с помощта на дълбоко складирани източници на
запалване. Горивото трябва да се съхранява съгласно местните официални правила.

Общи информации

Никога не използвайте отоплителното тяло в близост до бензин, разтворители на бои или други лесно запалими пари.
При използване на това отоплително тяло спазвайте всички местни разпоредби и правила.
Отоплителни тела, които се използват в близост до укрепени мрежи, брезенти или други настилки, трябва да бъдат поставени

използват огнеупорни покрития. Огнеупорните покрития трябва да бъдат здраво закрепени, за да бъдат защитени пред
възпламеняване и да се предотврати контакт и преобръщане на отоплителното тяло при пориви на вятъра.
Използвайте само в добре проветрявани помещения. Преди пускане в експлоатация внимавайте за това, за отоплителната

мощност 100.000 BTU/h да бъде на разположение вентилационен отвор минимално 2800 см² за пресен външен въздух.
Използвайте само на места, в които няма запалими пари респ. висок процент на прах.
Използвайте само с напрежение и честота, посочени на типовата табелка.

Използвайте винаги с изрядно заземен удължителен кабел с трищифтов щепсел.

Употреба в съответствие с предназначението
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на безопасно разстояние от тези материали. Препоръчаното минимално разстояние е 3,5 м. В допълнение се препоръчва да се

Масления отоплителен вентилатор серия D трябва да се използват само за непряко отопление и изсушаване в добре
проветрявани пространства или в сухи външни области, на безопасно разстояние от запалими материали, както от хора и
животни. По време на работа е необходимо да се внимава за стабилна и хоризонтална основа. Като гориво е разрешена само

нафта. (Серия D, доколкото се касае за безопасност, функциониране и годност на живот се ръководи от най-новите критерии:
Безопасността на устройството гарантира правилна функция на уреда, работните звуци бяха намалени на минимум и

Предпазни устройства
Масления отоплителен вентилатор притежава електронен контрол на пламъка. Ако се стигне до възникване на една или
няколко експлоатационни неизправности, това ще причини спиране на уреда. Ако масления отоплителен вентилатор е прегрят,

термостата срещу прегряване се включва и причинява прекъсване на притока на гориво; термостата автоматично се връща
обратно, ако температурата на горивната камера се понижи на допустимата максимална стойност. Преди повтор - но пускане на
масления отоплителен вентилатор в експлоатация трябва да откриете причината за прегряването и да я отстраните (напр.

задръстване на входа и изхода на въздуха или спиране на вентилатора). За повторно стартиране на уреда спазвайте
инструкциите в раздел „ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ“.

О Т О П Л ИТ ЕЛ И

старателния избор на материали ги прави максимално надеждни.)

МОНТАЖ

РАБОТА

A. Горивна камера

H. Резервоар за гориво

B. Запалителна свещ

I. Контролер

C. Перка на вентилатора

J. Входяща тръба за въздух

D. Мотор

K. Пламъчна плоча

E. Помпа

L. Маслена дюза

F. Филтър за всмукване на въздух

M. Смукателна тръба за масло

G. Филтър за изходящ въздух

Отворете капачката за гориво, за да добавите керосин/дизел в резервоара.
Поставете капачката за гориво и включете захранващия кабел в контакта.
Включете ключа на захранването в положение "1", двигателят започва да работи и цифровият дисплей на температурата
светва.
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Левият прозорец на дисплея показва настроената температура, а десният е стайната.

Този калорифер е оборудван с електрическа въздушна помпа, която изтласква въздух през въздушния тръбопровод,
свързан към всмукателя на горивото, и след това през дюза в главата на горелката. Когато въздухът преминава пред входа на
горивото, това води до издигане на гориво от резервоара в дюзата на горелката. Тази смес от гориво и въздух след това се
разпръсква в горивната камера с фина мъгла.
Въздухът, издуван от бързо въртящите се лопатки на вентилатора, влиза в пламъчната плоча и горелката, доставя
допълнителен кислород към горенето и отвежда топлината навън, като навлиза в топлоизолационния слой на А и отнема
топлината от изолационния слой. По този начин повърхността на горелката няма да се нагрява прекомерно.
ПОДДРЪЖКА
Поддържайте въздушната междина и тялото без прах и замърсяване. За почистване използвайте мека кърпа и фин
сапунен разтвор. Предотвратете пряк контакт на уреда с агресивни почистващи средства. Не може да използвате агресивни,
летливи и разяждащи почистващи средства. Уреда трябва да се пази пред влага и прах. Ако уреда продължително време не се
използва, поставете го покрит на сухо, безопасно, недостъпно за деца място.
При възникване на повреда в захранващия кабел или в машината, потърсете оторизиран сервиз за електроинструменти
CIMEX или се обърнете към търговския обект от който сте го закупили.

О Т О П Л ИТ ЕЛ И

Калориферът ще се запали автоматично, когато зададената температура е по-висока от стайната.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
D30

D50

Мощност (kW)

30 kW

50 kW

Капацитет (Btu/h)

102 500

170 600

Напрежение (V/Hz)

220 - 230 V 50 Hz

220 - 230 V 50 Hz

Въздушен дебит (m3/h)

720

1100

Номинален ток

1.0 A

1.2 A
3

Отоплителен обем (30ºC)

246-1229 m

410-2048 m3

Обем на резервоара

38 л.

56 л.

Разход на гориво

2.13 кг. / ч.

3.24 кг. / ч.

Размери (Д х Ш х В)

880 x 400 x 500 mm

1090 x 520 x 720 mm

ЧЕСТОТА

Резервоар за гориво

Изплакнете след всеки 150 – 200
нуждите

работни часа или според

Въздушен филтър

След всеки 500 работни часа или в случай на необходимост
измийте с вода и сапун и изсушете.

Горивен филтър

Почистете два пъти по време на
случай на необходимост.

Запалителни електроди

Контролирайте на всеки 500 работни часа, разстояние 4-5 мм.

Вентилаторни перки

очистете всеки сезон или според
нуждите, болта на колелото на вентилатора затегнете на ръка.

Мотор

Без нужда от поддръжка, с постоянно смазване.

отоплителния сезон или в

О Т О П Л ИТ ЕЛ И

ЧАСТ
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ПЛАН НА ПРЕГЛЕДИ И ПОДДРЪЖКА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
1. Налягането на помпата не е
1. Регулирайте налягането на помпата.
добро.
2. Входът, изходът или въздуш- 2. Почистете или сменете въздушния
ния филтър е замърсен.
филтър.
3. Почистете или сменете горивния
3. Горивният филтър е замърсен.
филтър.
4. Дюзата на горивото е замърсе4. Почистете или сменете дюзата.
Калориферът спира да работи след кратък
на.
период. На дисплея се появява грешка
5. Обективът на фотоклетката е
5. Почистете или сменете фотоклетката.
"Е1".
замърсен.
6. Неправилен монтаж на фоток- 6. Регулирайте позицията на фотоклетлетката.
ката.
7. Сменете фотоклетката.

8. Ненормална връзка между
основната платка и фотоклетката.

8. Проверете всички електрически
връзки

1. Липса на гориво.

1. Напълнете двигателя с гориво.

2. Налягането на помпата не е
добро.

2. Регулирайте налягането на помпата.

3.Почистете или сменете запалителната свещ.
4. Почистете или сменете горивния
4. Горивният филтър е замърсен.
филтър.
3. Свещта е корозирала.

Калориферът не работи или двигателят
спира да работи след кратко време. На
дисплея се появява грешка "Е1".

LED дисплея показва "Е2"

Лошо горене /Твърде много дим

5. Дюзата за гориво е замърсена.

6. Горивото и резервоарът за
6. Изплакнете резервоара за гориво с
гориво съдържат вода.
пресен керосин.
7. Връзката между платка и тран- 7. Проверете всички електрически
сформатора не е добра.
връзки.
8. Запалителният щифт и транс8. Свържете щифта за запалване и
форматорът за запалване не са
свещта.
свързани.
9. Дефектна запалка.
9. Сменете запалката.
1. Повреда или падане на темпе1. Сменете сондата.
ратурната сонда.
1. Входът, изходът или въздуш- 1. Почистете или сменете входния отния филтър е замърсен.
вор за въздух.
2. Почистете или сменете горивен фил2. Горивният филтър е замърсен.
тър.
3. Уверете се, че горивото не е замър3. Лошо качество на горивото.
сено и старо.
4. Въздушното налягане е твърде
4. Регулирайте налягането на въздуха.
високо или твърде ниско
1. Температурният сензор е
прегрял

Калориферът не може да се включи и на
LED дисплея се появява "--".

5. Почистете или сменете дюзата.

1．Изключете захранването и включете захранването 10 минути по-късно,
след като нагревателят се охлади.

2. Предпазителят на платката е
2. Проверете и сменете предпазителя.
изгорял.
3. Температурният сензор не е
3．Проверете всички електрически
добре свързан с панела на платвръзки.
ката.

О Т О П Л ИТ ЕЛ И

7. Повреда на фотоклетката.
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ПРОБЛЕМ

София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
Пловдив, ул.Васил Левски № 212
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
office@cimex.bg | https://www.cimex.bg

О Т О П Л ИТ ЕЛ И

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

