INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

D-12-8003
UWAGA
1. Podgrzewacz silnika EPS ELEKTROWARM, to uniwersalny podgrzewacz pompowy. Przeznaczony jest do podgrzewania bloku cylindrów w
samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych. Zapobiega problemom związanym z rozruchem zimnego silnika. Nie należy używać go w
innym celu.
2. Należy dokładnie przeczytać instrukcję i ściśle się do niej stosować podczas instalacji i użytkowania.
3. Nie należy w żadnym wypadku (nawet dla testów) podłączać podgrzewacza do sieci elektrycznej przed całkowitym zakończeniem instalacji,
uzupełnieniem płynu chłodniczego i odpowietrzeniem układu. Grozi to trwałym uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Niewłaściwe użycie
stwarza zagrożenie dla życia i mienia.
4. Kiedy podgrzewacz jest podłączony, nie należy go dotykać, ani sprawdzać ręką?
5. Chronić podgrzewacz przed zamoczeniem w czasie mycia samochodu i komory silnika.
CECHY I KORZYŚCI
Podgrzewacz silnika, to nowoczesne urządzenie, które rozgrzewa blok cylindrów. W przeciwieństwie do podgrzewaczy grawitacyjnych,
podgrzewacz silnika EPS ELEKTROWARM ma wewnętrzną pompę cyrkulacyjną, dzięki czemu jest sprawniejszy i szybciej rozgrzewa silnik. Przy
użyciu podgrzewacza, nawet zimą rozruch silnika jest tak prosty jak latem. Dzięki rozruchowi rozgrzanego już silnika, zużywa się on wolniej, spala
mniej paliwa i jednocześnie wytwarza mniej szkodliwych spalin.
ZASADA DZIAŁANIA
Działanie podgrzewacza silnika EPS ELEKTROWARM jest możliwe dzięki zastosowaniu wewnętrznej pompy cyrkulacyjnej i grzejnika
elektrycznego umieszczonych w zwartej, metalowej obudowie. Po włączeniu podgrzewacza, jego pompa tłoczy ciecz chłodzącą, która krąży wokół
grzejnika elektrycznego i cylindrów silnika. Podgrzewacz rozgrzewa ciecz, która nieprzerwanie podgrzewa silnik do momentu, gdy podgrzewacz
zostanie wyłączony przez termostat.
Uwaga: zastosowana w podgrzewaczu pompa jest pompą tłoczącą, a jej wirnik smarowany jest cieczą chłodzącą silnika. Przed włączeniem
podgrzewacza upewnij się, że jego komora jest zalana cieczą chłodzącą silnika (sucha pompa nie zassie cieczy). Praca pompy bez płynu (na
sucho) doprowadzi do jej trwałego uszkodzenia i utraty gwarancji.
ZALETA
Uniwersalna i prosta instalacja
Podgrzewacz EPS ELEKTROWARM ma bardzo zwartą, kompaktową budowę, dzięki czemu łatwo znaleźć dla niego miejsce w komorze silnika.
Odległość pomiędzy złączką wejściową, a złączką wyjściową wynosi 80 mm (tyle przewodu należy wyciąć). Średnica złączek pasuje do większości
samochodów osobowych i dostawczych. Zapewnia to możliwość uniwersalnego stosowania i prostą instalację. Ponadto osobno oferowane trójniki
podłączeniowe, umożliwiają włączenie podgrzewacza do innych, większych średnic przewodów. Przedział średnic końcówek dodatkowych
trójników przyłączeniowych wynosi od 16 do 70 mm.
PRACA AUTOMATYCZNA
W podgrzewaczu znajduje się termostat, który automatycznie wyłącza urządzenie przy około 55 ℃ i włącza je ponownie przy około 45 ℃. Są to
wartości temperatur osiągane wewnątrz podgrzewacza. Z powodu strat przesyłowych sam silnik osiąga temperaturę w przedziale ok. 30 do 40 ℃.
WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ PRACY
Wewnętrzna pompa cyrkulacyjna zapobiega występowaniu zatorów powietrznych w układzie chłodzenia i gwarantuje wysoką sprawność grzejną
urządzenia.
PEŁNE BEZPIECZŃSTWO
Urządzenie zaprojektowano zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EC 60335-1 (norma równorzędna CE EN 60335.1).
Uziemiony przewód zasilający zapewnia ochronę przed porażeniem, pod warunkiem podłączenia podgrzewacza do instalacji ze sprawnie
działającą żyłą uziemiającą. Termostat utrzymuje temperaturę grzejnika elektrycznego na odpowiednim poziomie.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowana osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby niemające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod
nadzorem lub zgodnie z instrukcja użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
INSTALACJA , BARDZO WAŻNE !!!
Podgrzewacz należy włączyć do węża nagrzewnicy, lub innego węża krótkiego obiegu w silniku w
taki sposób, aby zaznaczony na podgrzewaczu kierunek przepływu cieczy skierowany był do
silnika. (na rysunku zaznaczony „I” sposób podłączenia).
1. Należy odnaleźć odpowiedni przewód i ustalić właściwe miejsce instalacji.
2. Podgrzewacz może zostać zainstalowany pionowo lub poziomo (pionowy montaż wyłącznie
końcówką wylotową skierowaną do góry, poziomy montaż wyłącznie w pozycji, gdy końcówka
wylotowa znajduje się powyżej końcówki wlotowej), a jego instalacja jest możliwa w miejscu
niższym niż górny poziom cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia, lecz nie niżej niż 50 cm od
najwyższego poziomu cieczy.
3. Należy zainstalować podgrzewacz w miejscu oddalonym od przewodu paliwowego, a także
gorących lub przemieszczających się elementów.
4. Odciągnąć ciecz chłodzącą i upewnić się, iż wybrany do montażu przewód jest pusty.
5. Ostrożnie odciąć ok. 80 mm wybranego przewodu. Połączyć dwie złączki podgrzewacza z
dwoma końcami przewodu, a następnie ciasno zacisnąć opaski metalowe.

6. Uzupełnić ciecz chłodzącą. Sprawdzić szczelność połączeń. Uruchomić silnik i utrzymać jego pracę do momentu całkowitego odpowietrzenia się
układu. Sprawdzić czy poziom cieczy chłodzącej jest odpowiedni.
7. Przewód zasilający odsunąć go od gorących lub przemieszczających się elementów.
8. W okresie od wiosny do jesieni, kiedy podgrzewacz nie jest używany, należy włączać go regularnie dwa razy w miesiącu na czas od jednej do
kilku minut w celu usunięcia gromadzących się osadów, które mogą zablokować wirnik pompy.
TEST PODGRZEWANIA ORAZ USUWANIE USTEREK
1. Podłączyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka trzybiegunowego, w celu wykonania krótkiego testu podgrzewacza.
2. Prawidłowa praca podgrzewacza charakteryzuje się słyszalnym szumem-hałasem pracującej pompy.
3. Dozorować pierwszy cykl grzania do momentu wyłączenia podgrzewacza przez termostat. Podgrzewacz pracuje nieprzerwanie do czasu
osiągnięcia wewnątrz podgrzewacza temperatury, 55 ℃ przy której następuje zadziałanie termostatu. W tym czasie blok silnika zagrzewa się do
temperatury około 35 ℃.
4. Rozgrzanie silnika zajmuje w zależności od temperatury otoczenia i wielkości silnika od 30 do 120 minut.
Jeśli podgrzewacz nie pracuje jak powyżej, a w szczególności wyłącza się po krótkim czasie (kilkanaście do kilkadziesiąt sekund) oznacza to brak
swobodnego przepływu w obiegu chłodzenia. Może to być spowodowane drugim termostatem na małym obiegu, zamkniętym zaworem ogrzewania,
montażem na niewłaściwym przewodzie. Należy bezwzględnie usunąć przeszkodę blokującą swobodny przepływ, sprawdzić, czy urządzenie jest
podłączone do zasilania, czy miejsce instalacji podgrzewacza jest zgodne z zaleceniami instrukcji, czy poziom cieczy chłodzącej jest odpowiedni, a
podgrzewacz zalany cieczą, czy ciecz chłodząca nie jest zamarznięta.
W przypadku, kiedy przyczyną braku swobodnego przepływu są inne przeszkody, np. drugi termostat na małym obiegu, lub zamknięty zawór
ogrzewania, należy rozważyć równoległe włączenie podgrzewacza między ciepły i zimny przewód nagrzewnicy za pomocą dodatkowych, osobno
oferowanych, trójników przyłączeniowych, lub rozważyć inne włączenie podgrzewacza, tak, aby zapewnić swobodny przepływ cieczy pomiędzy
podgrzewaczem, a blokiem silnika.
( na rysunku zaznaczony „II” sposób podłączenia ).
DANE PRODUKTU
Model: D-12-8003 , Deklaracja zgodności: CE
Moc wyjściowa: 1500W, 230V, 50Hz, Kl. izolacji „I”, IP41
Średnica złączki: Ø 18.0mm, pasuje do węża Ø 16mm- Ø 19mm.
Masa: 720g.
Maksymalna wysokość pompowania: 40-50 cm (dla wody).
Wydajność cyrkulacji: 5-7 L/min (dla wody przy wysokości pompowania 20 cm).
PRODUCENT
Wykonane dla „EPS-ELEKTROWARM”
www.elektrowarm.com, www.podgrzewaczesilnika.eu e-mail: eps@new.pl
tel/fax. 0048 33 816 99 27, 0048 605 601 110, 603 395 110, 605 601 120
Producent zapewnia sprawne działanie produktu przez 12 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem prawidłowego montażu i użytkowania zgodnego
z przeznaczeniem.
Data zakupu: ……………………………………….
Pieczęć sprzedawcy: …………………………………

EKOLOGIA. ZADBAJMY O ŚRODOWISKO
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani kosztowne. W tym celu zużyty sprzęt elektryczny lub
elektroniczny oznakowany symbolem przekreślonego kosza, użytkownik zobowiązany jest oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu, gdyż znajdujące
się w urządzeniu składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę .
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi .

Oferowane osobno trójniki o średnicach 16 – 70 mm

