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Oświadczenie zgodności norm 
 
Producent oświadcza, że urządzenia. są zgodne z normami. Montaż musi być przeprowadzony zgodnie z obowią-
zującymi  normami.  
 
Uwaga, Producent nie odpowiada za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio przez: złą instalację, niewłaściwą 
obsługę lub przeróbki, niedostateczną konserwację lub inne przyczyny niezgodne z punktami warunków sprzedaży. 
Urządzenie to przeznaczone jest do profesjonalnego używania i musi być obsługiwane osobami o odpowiedniej 
kwalifikacji. Części, które były po nastawieniu zabezpieczone przez producenta lub odpowiedzialnego pracownika 
nie mogą być zmieniane.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      * Dla typu FT – 4G = 1 palnik 7 kW 

         Dla typu FT – 8G = 2x palnik 7 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 
    * Dla typu FT – 6G = 2xpalnik 5,25 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie typu A 
MODEL 
FT – 4G/8G 
Palnik 7 kW* 

12,8 kWh/kg 
G 30 

BUTAN 
30 mbar 

12,8 kWh/kg 
G 31 

PROPAN 
30 mbar 

9,45 kWh/m3 
G 20 

GAZ ZIEMNY 
20 mbar 

  
PODŁĄCZ. 

GAZ 

Dysza palnika śr. 1/1000 mm 2 x 87 2 x 87 2 x 135 G 1/2´´ 

Dysza palnika pilotującego 30 30 51 G 1/2´´ 

Zużycie kg/h 0,546 kg/h 0,546 m3/h 0,74 G 1/2´´ 

Urządzenie typu A 
MODEL 
FT – 6G 
Palnik 5,25 kW* 

12,8 kWh/kg 
G 30 

BUTAN 
30 mbar 

12,8 kWh/kg 
G 31 

PROPAN 
30 mbar 

9,45 kWh/m3 
G 20 

GAZ ZIEMNY 
20 mbar 

  
PODŁĄCZ. 

GAZ 

Dysza palnika śr. . 1/1000 mm 2 x 80 2 x 80 2 x 120 G 1/2´´ 

Dysza palnika pilotującego 30 30 51 G 1/2´´ 

Zużycie kg/h 0,41 kg/h 0,41 m3/h 0,555 G 1/2´´ 

MODEL 
(TYP) 

WYMIARY  
 

( cm ) 

WYMIARY 
POW. ROBOCZ. 

( cm ) 

MOC 
( kW ) 

TYP GAZU CIĘŻAR 
 

( kg ) 

FT 4 G 40x70x29h 35x56 7 PB/Gaz ziemny 40,5 

FT 6 G 60x70x29h 55x56 10,5 PB/Gaz ziemny 58,5 

FT 8 G 80x70x29h 75x56 14 PB/Gaz ziemny 76 
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Montaż  

Montaż, podłączenie, przeróbki na inny rodzaj gazu, może dokonać osoba posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje i aktualne uprawnienia. Urządzenie z serii “A”, tj. urządzenie, które nie jest przystosowane 
do stałego podłączenia z ciągiem kominowym lub z innym urządzeniem odprowadzającym spaliny, 
musi być montowane w pomieszczeniach posiadających możliwość wietrzenia, aby uniemożliwi ć 
gromadzenie się nadmiernej ilości oparów gazu. Powietrze potrzebne do prawidłowego palenia się 
palnika to: 2m/3 /h/kW mocy podłączonego urządzenia. 

 
Urządzenie może być montowane samodzielnie lub w zestawie z urządzeniami naszej produkcji. 
Należy bezwzględnie utrzymać odległość minimum 10 cm. od materiałów łatwopalnych. 

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa:   

- do obsługi urządzenia gazowego może być wyznaczona wyłącznie osoba dorosła                                                                    

- urządzenie gazowe musi być używane zgodnie z obowiązującymi normami  

W okolicznościach, które mogą spowodować jakiekolwiek niebezpieczeństwo powstania pożaru ( np. 
lepienie gumolitu, płytek  PVC itp. ) urządzenie musi być odpowiednio w czas wyłączone                                                                                  

- przed montażem urządzenia, użytkownik powinien posiadać wszystkie niezbędne do tego dokumenty                                 

- podłączenie urządzenia do komina, gazu lub sieci  el. musi przeprowadzić wyłącznie osoba do tego             
uprawniona                                                                                                                          

- urządzenie popwinno być umieszczone tak, aby stało lub pewnie wisiało na niepalnym podkładzie, 
gdzie powinna być zachowana ramka bezpieczeństwa dookoła urządzenia  najmniej o 10cm. Na 
urządzenie lub nie bezpiecznie blisko, nie wolno kłaść przedmiotów łatwopalnych. ( odległość 
bezpieczna to conajmniej 10 cm)                                                                                              

- stopnie łatwości palenia się materiałów - patrz tabelka                                                                

Tabelka : materiały budowlane uszeregowane w/g st. łatwości palnej:  

A niepalne    żużel, piaskowiec, betony, cegły, ceramika, kafelkispecjalne tynki,  
                                                                          

B trudno palne        akumin, heraklit, lihnos, itaver                                                         

C1 ciężko zapalające  drzewo liściaste, przekładki sirkoklitu twarda tektura, umakart                

C2 średnio zapalające  płyty wiórowe, solodur, korki , parkiety                                                                              

C3 łatwopalne   deski włukniste, polystyren, polyuretan, PVC,      
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Urządzenie jest wyposażone w nużki pozwalające na regulację nierówności (poziomowanie). 

Przy montażu powinny być zachowane mormy bezpieczeństwa :                                                                                                          

- fachowe podłączenie zgodne z normami                                                                                                             

- zachowanie norm p.poż — bezpieczna lokalizacja                          

- pomieszczenia dla urządzeń elektrycznych                                                           

- doprowadzenie gazu ziemnego  

- dostarczanie gazu przewodami – rury gazowe w budowach -nejwyższe ciśnienie do 5 bar           

Rury do podłączenia gazu: 

Gaz powinien być podłączony rurką stalową nieocynkowaną, miedzianą lub giętkim stalowym 
wężem— zgodnymi z normami. Każde urządzenie musi posiadać zawór zabezpieczający, aby można 
łatwo odłączyć dopływ gazu. Po instalacji urządzenia należy skontrolować ewentualne uniki gazu. 
Nigdy niekontrolować uniku otwartym ogniem, należy używać materiałów nie powodujących korozji 
( np. wodę mydlaną). Urządzenia  zostały dokładnie skontrolowane u producenta, dane o rodzaju 
gazu, ciśnieniu, a typu urządzenia są podane na tabliczce znamionowej.  

Kontrola nastawienia urządzenia na rodzaj gazu. 

Należy sprawdzić czy urządzenie jest przeznaczone na dany rodzaj gazu. Na tabliczce znam. 
każdego urządzenia jest zaznaczony rodzaj gazu przeznaczony dla danego urządzenia. 

Informacje o przebudowie i instalacji na inny rodzaj.gazu 

Urządzenia są przystosowqane do pracy na gaz ziemny.( patrz: tabl.znam.) Przebudowa na inny 
rodzaj gazu powinna być dokonana osobą do tego uprawnioną, dysze na inny rodzaj gazu są 
dołożone wraz z instrukcją. 

Wymiana dyszy palnika głównego rys.A 

odkręcić górne śruby, ktere trzymają ścianę przednią (20)         

wyciągnąć kabel piezoel. zapalniczki                                                                                                                                                    

Odkręcamy dyszę (22) i nakręcić nową na żądany rodzaj gazu patrz tabl.znam.                                                                                                            
na palniku głównym nie potrzeba regulować dopływu powietrza 
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Wymiana dyszy palnika pilotującego 

Płomień palnika pilotującego ma stały dopływ powietrza. Jedyna przeróbka to wymiana dyszy 
palnika (4) w/g rodzaju gazu. Postępowanie jak w poprzednim punkcie, ale odkręcić ścianę (5), 
zastąpić dyszę nową odpowiadającą rodzajowi gazu. Montując prawidłową dyszę, płomień 
będzie b. delikatny.  

Ważne 

Po przebudowie urządzenia na inny rodzaj gazu, należy zaznaczyć to na tabl. znam. 

Kontrola pracy urządzenia 

- sprawdzić ewentualne nieszczelności gazu                                                                                          

-sprawdzić czy płomień palniczka pilotującego jest niebieski  

- sprawdzić zapalenie się i płomień palnika głównego   

- zaleca się postępować w/g instrukcji 

- Konserwacja 

Zalecany jest przegląd wykonany firmą serwisową przynajmniej raz w roku. Wszelkie naprawy i 
przeglądy może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

Uwaga !                                                                                                                                 

                             

Jeśli po uruchomieniu urządzenia dymi się z płyty, należy urządzenie pozostawić pracować na 
sucho przez czas 1 godz., aż zapach nie zniknie.          

Zapalenie palnika głównego 

 - Zapalenie palnika pilotującego rys. A                                                                                           

Przełączyć przycisk termostatu (14) do pozycji symbol * . Następnie przycisnąć i chwilę trzymać, 
kilkakrotnie przycisnąć przycisk piezoel. zapalniczki (18). Płomień zapali się automatycznie i jest 
widzialny przez otwór przedniego panelu. Po zapaleniu się palnika przytrzymać przez kilka 
sekund przycisk nr. (A) aż się zagrzeje bezp.termiczny. Jeśli płomień zgaśnie, cykl pracy 
powtórzyć . 

- Zapalenie palnika głównego i  regulacja  rys. A                                                                           
Obrotem przełącznika (A) zapli się palnik główny, a dalszym obracaniem nastawiamy żądaną 
temperaturę. 
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- Wyłączenie palnika głównego rys. A                                                                                  

Wystarczy obrucić przycisk (14) do pozycji iskra 0, będzie się palił tylko palnik pilotujący 

- Wyłączenie całego urządzenia rys. A                                                                                        

Przycisnąć przycisk (11) ( który również przyciśnie przycisk (12) i uwolnić go). Ten ruch zastawi 
dopływ gazu do obydwu palników. 

Pojemnik na tłuszcz.  

Pojemnik należy kontrolować regularnie i w razie potrzeby opróżniać. Pojemnik należy czyścić po 
każdorazowym wyłączeniu urządzenia. 

Instrukcja do odprowadzewnia spalin gazu: 

Urządzenie typu A (patrz: tabl.znam.z charakterystyką)                                                                      

Nad urządzeniami typu A muszą być zamontowane okapy lub inne urządzenia odprowadzające 
nadmiar spalin, ktere są podłączone bezpośrednio do komina lub odprowadzające spaliny na 
zewnątrz. 

Urządzenie typu B ( patrz: tabl.znam.z charakterystyką)                                                                   

Urządzenie typu B musi mieć stałe odprowadzenie spalin bezpośrednio do komina z regulacją 
ciągu.              

Uwagi i zalecenia 

Urządzenie, ktere ma płytę grzewczą rozdzieloną na dwie połowy ( FT-6G,FT8G ) można 
nastawić na dwie różne, niezależne od siebie temperatury obu płyt lub używać tylko jedną połowę. 
Urządzenie powinno pracować wyłącznie pod dozorem. 

Czyszczenia i konserwacja. Codziennie po ukończeniu pracy urządzenie należy wyczyścić. 
Części nierdzewne czyścimy wilgotną szmatką nasączoną płynem. Potem spłukać wodą i wytrzeć 
do sucha. Nie używać past gruboziarnistych. W razie dłuższego postoju urządzenia płyte należy 
impregnować cienką warstwą oleju.  
Postępowanie w razie awarii urządzenia                                                                                     
Zamknąć dopływ gazu i wezwać serwis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyłączone 
 
Zapal.palnika pilotuj ącego 
 
 
 
 
 
Wartości temperatur 
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WAŻNE 
 
Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają bieżnemu zużyciu ( gumowe uszczelki, żarówki,  
części plastikowe itp.). Gwarancja zanika również gdy podłączenie nie było zgodne z instrukcją - 
pracownikiem do tego uprawnionym, w / g odpowiadających norm oraz otwieranie do wnętrza 
urządzenia, nie było obsługiwane przeszkolonym pracownikiem i nie zgodnie z instrukcją obsługi, 
dalej nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przyczyną własną. 
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