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Dedra-Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno - technicznych oraz kompletacyjnych 
bez uprzedniego powiadomienia.

Podczas u
bezpieczeñstwa pracy, w celu unikniêcia wybuchu po¿aru, pora¿enia pr¹dem elektrycznym lub 
obra¿enia mechanicznego. 

Przed przyst¹pieniem do eksploatacji urz¹dzenia prosimy o uwa¿ne zapoznanie siê z treœci¹ 
Instrukcji Obs³ugi. Prosimy o zachowanie Instrukcji Obs³ugi i Deklaracji Zgodnoœci. 

Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceñ zawartych w Instrukcji Obs³ugi wp³ynie na 
przed³u¿enie ¿ywotnoœci Pañstwa urz¹dzenia. 

Deklaracja Zgodno zosta³a do³¹czona jako osobny dokument I
braku do³¹czonej Deklaracji Zgodnoœci prosimy o kontakt z DEDRA-EXIM Sp. z o.o. 

¿ytkowania urz¹dzenia zaleca siê zawsze przestrzegaæ podstawowych zasad 

œci  do nstrukcji Obs³ugi. W razie 
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Opis zastosowanych piktogramów. 

Przyk³adowa tabliczka znamionowa. 

Moc znamionowaZalecenia i ostrze¿enia
Logo firmy

Model

Nazwa Informacje o producencie
Rok produkcji Nr partii

Parametry i warunki pracy

OSTRZE¯ENIE: Stosowaæ w dobrze wentylowanych ponieszczeniach 

ZAKAZ: Nie zakrywaæ wylotu ani wlotu 

OSTRZE¯ENIE: Gor¹ca powierzchnia 

NAKAZ: Przed u¿yciem przeczytaæ instrukcjê

NAKAZ: Chroniæ przed opadami atmosferycznymi

XXXX XXXXXXXX
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Ogólne warunki bezpieczeñstwa miejsca pracy nagrzewnicy. 
?Nale¿y utrzymywaæ strefê pracy urz¹dzenia w porz¹dku i czystoœci. Nieporz¹dek lub pozostawienie 

materia³ów palnych w pobli¿u pracy nagrzewnicy mo¿e byæ przyczyn¹ powstania po¿aru.
?Nie pracowaæ urz¹dzeniem w pobli¿u œrodków wybuchowych (³atwopalnych, gazów, py³u itp.). Podczas 

pracy urz¹dzeniem wytwarzane s¹ iskry oraz ogieñ mog¹ce byæ przyczyn¹ zap³onu co w konsekwencji 
mo¿e doprowadziæ do powstania po¿aru. 

?Dzieci nie mog¹ przebywaæ w pobli¿u urz¹dzenia w trakcie jego pracy. Urz¹dzenie musi byæ tak 
przechowywane, aby by³o niedostêpne dla dzieci. Przebywanie osób trzecich mo¿e skutkowaæ utrat¹ 
kontroli nad urz¹dzeniem.

?Nie wolno zbli¿aæ r¹k lub dotykaæ elementów wylotu gor¹cego powietrza podczas pracy nagrzewnicy. Mo¿e 
to skutkowaæ poparzeniem. 

?Podczas prawy nagrzewnicy zabrania siê przebywania bezpoœrednio przed wylotem gor¹cego powietrza. 
Mo¿e to skutkowaæ poparzeniem. 

?Jako paliwo nale¿y stosowaæ wy³¹cznie odpowiedni olej do zasilania nagrzewnic. Zalecanym paliwem jest 
olej napêdowy lub lekki olej opa³owy. Zabronione jest stosowanie innego paliwa ni¿ zalecane przez 
producenta. W szczególnoœci zabrania siê stosowania paliw o charakterze lotnym jak benzyna, 
rozpuszczalniki, alkohole. 

Bezpieczeñstwo elektryczne
?Wtyczka musi byæ dostosowana do gniazda zasilaj¹cego. Zabronione jest u¿ywanie przewodów, w 

których wtyczka by³a  przerabiana. Zabronione jest u¿ywanie adapterów wtyczki z uziemieniem 
ochronnym. Nie modyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszaj¹ ryzyko powstania wypadku.

?Instalacja elektryczna, do której pod³¹czona jest nagrzewnica musi spe³niaæ wymogi ochrony 
przeciwpora¿eniowej. W szczególnoœci musi byæ wyposa¿ona w sprawnie dzia³aj¹ce uziemienie ochronne. 
W przypadku braku takie instalacji nale¿y przez pod³¹czeniem nagrzewnicy zleciæ jej wykonanie przez 
uprawnionego elektryka. 

?Unikaæ kontaktu z nie uziemion¹ powierzchni¹ np.: lodówek, radiatorów, rur. Pora¿enie pr¹dem jest 
wiêksze, gdy cia³o u¿ytkownika jest uziemione.

?Nie wystawiaæ urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i wilgoci. Przedostanie siê wody do urz¹dzenia zwiêksza 
ryzyko pora¿enia pr¹dem.

?Dbaæ o przewód zasilaj¹cy. Nigdy nie u¿ywaæ przewodu do przenoszenia narzêdzia, ci¹gniêcia lub 
wyci¹gania wtyczki z kontaktu. Przewód zasilaj¹cy chroniæ przed dzia³aniem ciep³a, oleju, ostrych krawêdzi 
lub ruchomymi czêœciami urz¹dzenia. W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu sieciowego nale¿y 
go bezwzglêdnie wymieniæ. Czynnoœæ tê powinien wykonaæ uprawniony elektryk a w okresie 
gwarancyjnym jedynie autoryzowany serwis Dedra EXIM. 

?U¿ytkuj¹c nagrzewnicê, je¿eli zachodzi taka potrzeba, nale¿y u¿ywaæ odpowiednich przed³u¿aczy 
elektrycznych. Zastosowanie odpowiedniego przed³u¿acza wyposa¿onego w gniazdo i wtyczkê z 
uziemieniem ochronnym zmniejsza ryzyko pora¿enia pr¹dem. Stosowanie przed³u¿aczy bez uziemienia 
ochronnego jest zabronione. 

?Je¿eli urz¹dzenie pracuje w wilgotnej atmosferze sieæ zasilaj¹ca musi byæ wyposa¿ona w zabezpieczenie 
ró¿nicowo - pr¹dowe (RDC).  

Bezpieczeñstwo osób
? Nie wolno w³¹czaæ nagrzewnicy, gdy jest siê 

zmêczonym, pod wp³ywem leków, alkoholu lub innych œrodków odurzaj¹cych. Nieuwaga lub 
nieumiejêtne u¿ytkowania mo¿e byæ przyczyn¹ powstania urazu cia³a, zniszczenia mienia, poparzenia 
skóry  a nawet powstania po¿aru.

Podczas pracy nagrzewnicy zachowaæ ostro¿noœæ. 

2. Bezpieczeñstwo pracy
Prosimy o dok³adne zapoznanie siê z treœci¹ tego rozdzia³u, celem maksymalnego 
ograniczenia mo¿liwoœci powstania urazu b¹dŸ wypadku, spowodowanego 
niew³aœciw¹ obs³ug¹ lub nieznajomoœci¹ Przepisów Bezpieczeñstwa Pracy. 

Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane przez dzieci w wieku od 8 lat i powy¿ej, przez osoby o ograniczeniach 
fizycznych, czuciowych lub psychicznej, osoby niedoœwiadczone, osoby nie maj¹ce wiedzy na temat 
urz¹dzenia tylko, jeœli osoby te s¹ nadzorowane lub zosta³y poinstruowane w zakresie bezpiecznego 
u¿ytkowania urz¹dzenia oraz zosta³y poinformowane i zrozumia³y informacje o ryzyku, jakie niesie za 
sob¹ u¿ytkowanie urz¹dzenia. Dzieci nie powinny bawiæ siê z urz¹dzeniem. Czyszczenie i czynnoœci 
konserwacyjne nie mog¹ byæ wykonywane przez dzieci pozostaj¹ce bez nadzoru.
Urz¹dzenie mo¿e u¿ytkowaæ osoba, która dok³adnie zapozna³a siê i zrozumia³a treœæ Instrukcji 
Obs³ugi.

UWAGA



3. Przeznaczenie urz¹dzenia
Nagrzewnic  olejow  modele
jedynie w pomieszczeniach o sprawnie dzia³aj¹cej wentylacji. S³u¿¹ do ogrzewania pomieszczeñ 
niemieszkalnych, u¿ytkowych takich jak warsztaty, gara¿e itp. S¹ przeznaczone do wykorzystania jako 
dodatkowe Ÿród³o ciep³a, nie mog¹ stanowiæ g³ównego Ÿród³a ciep³a. Nagrzewnica mo¿e byæ u¿ywane jedynie 
w pomieszczeniach o sprawnie dzia³aj¹cej wentylacji. 

e e  DED9955TK i DED9956TK ¹ urz¹dzeniami przeznaczonymi do u¿ytkowania  

 4. Ograniczenia u¿ycia
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DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY
Urz

dzia³aj¹cej wentylacji. Unikaæ wilgoci. Nie pozostawiaæ w³¹czonego 
urz¹dzenia bez dozoru. Nie u¿ywaæ w zapylonych pomieszczeniach.

¹dzenie mo¿e byæ u¿ytkowane tylko w pomieszczeniach o sprawnie 

Nagrzewnic  olejow  mog¹ byæ u¿ytkowane tylko zgodnie z zamieszczonymi poni¿ej 
warunkami pracy”. Urz¹dzenia przeznaczone s¹ tylko do u¿ytku w pomieszczeniach wyposa¿onych w 
sprawn¹ instalacjê wentylacyjn¹ s³u¿¹c¹ do usuwania spalin. Urz¹dzenia s¹ przeznaczone wy³¹cznie do u¿ytku 
nieprofesjonalnego. Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, 
czynnoœci obs³ugowe nie opisane w Instrukcji Obs³ugi bêd¹ traktowane za bezprawne i powoduj¹ 
natychmiastow¹ utratê Praw Gwarancyjnych a Deklaracja zgodnoœci traci wa¿noœæ.

U¿ytkowanie urz¹dzeñ niezgodne z przeznaczeniem lub Instrukcj¹ Obs³ugi spowoduje natychmiastow¹ 
utratê Praw Gwarancyjnych. 
W razie stwierdzenia uszkodzeñ mechanicznych, w szczególnoœci odkszta³ceñ obudowy, zbiornika paliwa, 
nieszczelnoœci (wycieki paliwa) nie nale¿y u¿ytkowaæ urz¹dzenia. 
Nie wolno u¿ytkowaæ nagrzewnic równie¿ w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci w ich dzia³aniu. Nale¿y 
wówczas bezwzglêdnie zabezpieczyæ urz¹dzenie a nastêpnie zleciæ jego naprawê w autoryzowanym serwisie 
DEDRA-EXIM Sp. z o.o. 

e e „Dopuszczalnymi 

?

oleju powstaj¹ bardzo szkodliwe gazy takie jak dwutlenek i tlenek wêgla, dwutlenek siarki itp. 
Nagromadzenie siê spalin w pomieszczeniu powoduje silne zatrucia. W zwi¹zku z tym 
zabroniona jest praca urz¹dzenia w pomieszczeniu o niesprawnej lub nieistniej¹cej 
wentylacji. W przypadku pojawienia siê objawów zatrucia, takich jak bóle g³owy, nudnoœci, 
wymioty, os³abienie nale¿y bezwzglêdnie wy³¹czyæ nagrzewnicê, szybko opuœciæ pomieszczenie i 
skonsultowaæ z lekarzem. Pomieszczenie nale¿y bardzo dok³adnie wywietrzyæ a nastêpnie zleciæ 
sprawdzenie dzia³ania wentylacji przez wykwalifikowanego i uprawnionego kominiarza. 

?Nie wolno u¿ywaæ produktów w aerozolach (spray) w pomieszczeniu, gdzie pracuje nagrzewnica, 
mo¿e to spowodowaæ wybuch lub po¿ar. 

?Nie wolno u¿ywaæ nagrzewnicy w pomieszczeniach, w których wystêpuje silne zapylenie np.m¹ka, 
py³ drzewny, skrawki papieru itp.. Py³ taki wykazuje w³aœciwoœci wybuchowe w przypadku zassania 
go przez nagrzewnicê jak równie¿ w kontakcie z otwartym ogniem.

?Nie wolno blokowaæ otworów wlotowych i wylotowych nagrzewnicy. 
?Nie u¿ywaæ urz¹dzenia w opadach atmosferycznych a tak¿e w warunkach mocno podwy¿szonej 

wilgotnoœci. 
?Nie wolno uzupe³niaæ zbiornika paliwa podczas pracy nagrzewnicy. W tym celu nale¿y wy³¹czyæ 

nagrzewnicê oraz bezwzglêdnie wyj¹æ wtyczkê zasilaj¹c¹ z gniazda sieciowego. 

Bezpieczeñstwo podczas pracy nagrzewnicy olejowej. 
Pomieszczenia, w których pracuje nagrzewnica musz¹ posiadaæ dobr¹ wentylacjê. 
Zatrucie tlenkiem wêgla. 
Objawy zatrucia: bóle g³owy wraz z wymiotami i nudnoœciami, os³abienie. 
Przy takich objawach nale¿y przypuszczaæ, ¿e pomieszczenie jest Ÿle wentylowane lub urz¹dzenie Ÿle 
dzia³a. 
Œrodki zaradcze: wy³¹czyæ nagrzewnicê, dobrze wywietrzyæ pomieszczenie, bezzw³ocznie opuœciæ 
pomieszczenie i zaczerpn¹æ œwie¿ego powietrza, bezwzglêdnie skonsultowaæ siê z lekarzem. 
Urz¹dzenie przekazaæ do sprawdzenia w autoryzowanym serwisie producenta, zleciæ sprawdzenie 
wentylacji uprawnionemu kominiarzowi. 
Zabrania siê u¿ywania jako paliwa benzyny, nafty, rozpuszczalników, alkoholi i innych paliw o 
charakterze lotnym. 

W trakcie pracy urz¹dzenia powstaj¹ spaliny, które s¹ szkodliwe dla zdrowia. W trakcie spalania 



 5. Dane Techniczne
Model DED9955TK
Zasilanie elektryczne 230 V, ~50Hz, 250W

Moc znamionowa 30kW/105000 Btu/h
Rodzaj paliwa
Pojemnoœæ zbiornika 56l
Wydatek ciep³ego powietrza

Zu¿ycie paliwa * ~2,4 kg/h

~780 m3/h

Waga 34,4 kg

* Zu
oraz warunków pracy nagrzewnicy.

¿ycie paliwa podane w instrukcji ma wartoœci przybli¿one, jest œciœle zale¿ne od jakoœci samego paliwa 

6.Przygotowanie do pracy
1. Monta¿ elementów (Rys. E). 
?Wyj¹æ nagrzewnicê z opakowania. Sprawdziæ, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy wymienione w 
kompletacji (pkt. 12, patrz Rys. E)
?Oœ kó³ (6) prze³o¿yæ przez otwory w ramie (1). Na koñce osi na³o¿yæ ko³a (stron¹ z wg³êbieniem do zewn¹trz) i 
zamocowaæ podk³adk¹ (7) i nakrêtk¹ (8).
?Uchwyt górny (4) i ramê doln¹ z ko³ami mocuje siê do zbiornika paliwa (3) stanowi¹cego zarazem korpus 
nagrzewnicy, za pomoc¹ do³¹czonych do urz¹dzenia (d³u¿sze œruby mocuj¹ jednoczeœnie uchwyt górny i ramê).
?Uchwyty przewodu (9) przymocowaæ za pomoc¹ 4 œrub, podk³adek i nakrêtek do uchwytu transportowego (4).
2. Pod³¹czanie przewodu odprowadzenia spalin (rura odprowadzaj¹ca nie jest do³¹czona do kompletu).
Nagrzewnice DED9955TK i DED9956TK posiadaj¹ mo¿liwoœæ pod³¹czenia przewodu (rury) do bezpoœredniego 
odprowadzania spalin. Rurê o œrednicy 120mm posiadaj¹c¹ odpowiednie parametry techniczne i cieplne nale¿y 
nasun¹æ na komin (Rys. E, poz. 12). Dla nagrzewnicy z zamontowanym odprowadzeniem spalin prawid³owe 
odleg³oœci i d³ugoœci rur przedstawiono na Rys. G.
3. Nape³nianie zbiornika paliwem.
Paliwo nale¿y nalewaæ do zbiornika przez otwór pod korkiem wlewu paliwa (Rys. E, poz. 11).
Pojemnoœæ zbiornika okreœlona jest w danych technicznych (pkt. 5 ). Jednoczeœnie mo¿na obserwowaæ 
orientacyjny poziom paliwa na wskaŸniku (Rys. D).

Max. czas ci¹g³ej pracy ~17 godzin

DED9955 TK/56 9PL

DED9956TK
230 V, ~50Hz, 750W

50kW/175000 Btu/h
Olej napêdowy, lekki olej opa³owy

69l

~4 kg/h

~2000 m3/h

56,7 kg
~15 godzin

- tosowaæ wy³¹cznie paliwo zalecane przez producenta. 
- Przed nape³nianiem paliwem sprawdziæ czy urz¹dzenie jest od³¹czone od sieci 
zasilaj¹cej. 

- Podczas nape³niania obserwowaæ wszystkie przewody paliwowe i ich po³¹czenia, czy nie ma 
ewentualnych przecieków. W razie stwierdzenia przecieku paliwa nie wolno u¿ytkowaæ urz¹dzenia. Zleciæ 
naprawê w specjalistycznym serwisie. 
- Nigdy nie nale¿y przechowywaæ wiêkszej iloœci paliwa wewn¹trz budynku ni¿ jego jednorazowy zapas. 
- Wszelkie zbiorniki z paliwem nie mog¹ znajdowaæ siê w odleg³oœci mniejszej ni¿ 8 m od nagrzewnicy, 
wyj¹tek stanowi integralny zbiornik bêd¹cy czêœci¹ nagrzewnicy. 
- Miejsce przechowywania paliwa musi byæ utrzymane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ochrony 
przeciwpo¿arowej oraz bezpieczeñstwa pracy. 

S

Jako paliwa nale¿y stosowaæ wy³¹cznie olej napêdowy lub lekki olej opa³owy. Pod ¿adnym pozorem nie 
wolno u¿ywaæ paliw o charakterze lotnym, takich jak benzyna lub rozpuszczalniki. Niedopuszczalne jest 
równie¿ u¿ywanie zanieczyszczonego paliwa lub przepracowanego oleju silnikowego. W razie kontaktu paliwa 
ze skór¹ nale¿y niezw³ocznie umyæ zabrudzone miejsca wod¹ z myd³em i sp³ukaæ wod¹.
Jeœli podczas tankowania dosz³o do ulania paliwa na zbiornik, rozlane paliwo nale¿y zetrzeæ przed. Nie wolno 
uruchamiaæ nagrzewnicy je¿eli na urz¹dzeniu, pod nim lub obok znajduje siê rozlane paliwo.

UWAGA

Zasada dzia³ania nagrzewnicy. 
Uk³ad paliwowy. 
DED9955TK: Wentylator przet³acza powietrze przez kana³ powietrzny. Nastêpnie jest ono podawane do dyszy 
na g³owicy palnika. Powoduje to jednoczesne zassanie paliwa ze zbiornika podaj¹c je do wtryskiwacza, który 
tworzy rozpylon¹ mg³ê i podaje j¹ do komory spalania.

Rozmiar dyszy 0,8mm

Wymiary (d³/szer/wys) 1110x490x750 mm 1334x574x1030mm

1mm



DED9956TK: Napêdzana wa³kiem silnika wentylatora pompa paliwa zasysa paliwo ze zbiornika a nastêpnie 
t³oczy je pod wysokim ciœnieniem do precyzyjnej dyszy, która rozpyla paliwo w formie mg³y w komorze spalania.
Uk³ad powietrzny. Wentylator zasysa powietrze a nastêpnie podaje je do komory spalania. 
Uk³ad zap³onu. Elektroniczna cewka zap³onowa podaje wysokie napiêcie na elektrody zap³onowe. Przeskoki 
iskier na elektrodach zapalaj¹ podan¹ wczeœniej mieszankê paliwowo-powietrzn¹. 
Uk³ad kontroli p³omienia. W razie zgaœniêcia p³omienia system ten powoduje zatrzymanie pracy systemów 
paliwowego i powietrznego co skutkuje wy³¹czeniem pracy nagrzewnicy. 

Nagrzewnic
zasilaj¹cej powinno wynosiæ 230V przy czym instalacja musi byæ wyposa¿ona w sprawnie dzia³aj¹ce uziemienie 
ochronne. Zabrania siê u¿ytkowania urz¹dzenia je¿eli sieæ zasilaj¹ca nie jest wyposa¿ona w skuteczne 
uziemienie ochronne. W przypadku braku instalacji zasilaj¹cej wyposa¿onej w uziemienie nale¿y zleciæ jej 
wykonanie uprawnionemu elektrykowi. 
Pod ¿adnym pozorem nie wolno w³¹czaæ nagrzewnicy ze zdemontowan¹ obudow¹ palnika lub 
sterowania. Cewka zap³onowa wytwarza niebezpieczne dla ¿ycia wysokie napiêcie. Ponadto ³opaty 
œmig³a wentylatora mog¹ spowodowaæ obra¿enia cia³a. W razie koniecznoœci demonta¿u nagrzewnicy 
bezwzglêdnie od³¹czyæ wtyczkê od zasilania elektrycznego. 

ê nale¿y pod³¹czyæ do sieci zasilaj¹cej za pomoc¹ wtyczki przy³¹czeniowej. Napiêcie sieci 

  7. Pod³¹czenie do sieci
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  8. U¿ytkowanie urz¹dzenia
W

Wlaæ do zbiornika paliwo, zakrêciæ korek wlewu paliwa. W razie rozlania siê paliwa nale¿y miejsce 
rozlania dok³adnie wytrzeæ such¹ szmatk¹. Rozlane paliwo nigdy nie mo¿e pozostaæ na nagrzewnicy ani w jej 
pobli¿u, gdy¿ stwarza to ryzyko powstania po¿aru. 
Czynnoœci te nale¿y wykonywaæ przy przewodzie zasilaj¹cym od³¹czonym od sieci elektrycznej. 

Nagrzewnicê ustawiæ na p³askiej poziomej powierzchni w taki sposób, aby strumieñ gor¹cego powietrza 
nie by³ skierowany wprost na materia³y palne lub ludzi. W szczególnoœci nale¿y zwróciæ uwagê na firanki, zas³ony 
lub inne materia³y mog¹ce zapaliæ siê pod wp³ywem gor¹cego powietrza.Musz¹ one byæ zachowane zgodnie z 
rysunkiem A. Minimalne odleg³oœci od innych przedmiotów podczas pracy wynosz¹: Minimum 3m od czo³a 
otworu wylotowego gor¹cego powietrza, minimum 2m od otworu wlotowego powietrza, minimum 2m od sufitu 
pomieszczenia (patrz Rys A). W³¹czyæ nagrzewnicê do sieci zasilaj¹cej. 

Aby w³¹czyæ urz¹dzenie nale¿y ustawiæ prze³¹cznik na panelu kontrolnym (Rys. B, poz 2) w pozycjê „I”. O 
tym, ¿e urz¹dzenie jest w³¹czone œwiadczy œwiec¹cy na czerwono w³¹cznik oraz dzia³aj¹ce wyœwietlacze na 
panelu kontrolnym (Rys. B, poz. 3 i 4).
Nagrzewnica wyposa¿ona jest w system automatycznej kontroli temperatury. Wentylator i palnik zostan¹ 
uruchomione tylko wtedy kiedy temperatura otoczenia spadnie poni¿ej wartoœci ustawionej przez u¿ytkownika. 
O obu wartoœciach informuj¹ wyœwietlacze na panelu kontrolnym:
Rys. B, poz. 3 - Wyœwietlacz wskazuj¹cy ¿¹dan¹ temperaturê. Wartoœæ t¹ ustawia u¿ytkownik za pomoc¹ 
pokrêt³a regulacji pod wyœwietlaczem (Rys. B, poz. 1).
Rys. B, poz. 4 - Wyœwietlacz wskazuj¹cy, odczytan¹ przez nagrzewnicê, temperaturê otoczenia. Urz¹dzenie 
bêdzie dzia³aæ do momentu, a¿ temperatura otoczenia wzroœnie powy¿ej ustalonej przez u¿ytkownika. 
Nagrzewnica uruchomi siê samoczynnie gdy temperatura otoczenia spadnie poni¿ej zadanej przez 
u¿ytkownika.
Urz¹dzenie uruchamia siê automatycznie. Nie wolno stawaæ/siadaæ przed nagrzewnic¹, ani stawiaæ ¿adnych 
przedmiotów je¿eli nie ma ca³kowitej pewnoœci, ¿e urz¹dzenie jest wy³¹czone (Rys. B, poz. 2 - prze³¹czony na 
„0”).

Przed uruchomieniem sprawdziæ czy nie ma ¿adnych wycieków paliwa. Ewentualne 
rozlane paliwo koniecznie wytrzeæ. W przypadku stwierdzenia wycieków paliwa 

spowodowanego np. nieszczelnoœci¹ zbiornika lub przewodów paliwowych nie wolno u¿ytkowaæ 
nagrzewnicy. W takim przypadku nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem. 

Nie wolno zas³aniaæ lub przykrywaæ otworów wlotowych i wylotowych nagrzewnicy. Nale¿y 
zapewniæ swobodny przep³yw powietrza do prawid³owej pracy urz¹dzenia. 

³¹czanie nagrzewnicy (patrz Rys.B).

UWAGA

UWAGA



Nagrzewnica wyposa¿ona jest w system zabezpieczeñ, które spowoduj¹ wy³¹czenie dzia³ania w 
nastêpuj¹cych przypadkach:
?

komorze spalania. Wy³¹cza on nagrzewnicê w przypadku zaniku p³omienia na palniku. 
?Zanik zasilania sieci elektrycznej. W takim przypadku nagrzewnica wy³¹czy siê. Po przywróceniu zasilania nie 
nast¹pi ponowny zap³on. Aby dokonaæ uruchomienia nale¿y prze³¹czyæ wy³¹cznik    (Rys. B, poz. 2) w pozycjê 
„0” po czym ponownie prze³¹czyæ w pozycjê „I”.
?Przegrzanie urz¹dzenia. W razie wzrostu temperatury wewn¹trz nagrzewnicy spowodowanego np. 
niedro¿noœci¹ wlotu powietrza zabezpieczenie wy³¹cza nagrzewnicê.

Wy³¹czanie nagrzewnicy.
Nagrzewnica ma zaprogramowany tryb studzenia, który po wy³¹czeniu podtrzymuje pracê wentylatora 

przez oko³o 3,5  minuty.
W celu wy³¹czenia nagrzewnicy nale¿y wy³¹cznik zasilania prze³¹czyæ w pozycjê „0", patrz Rys.B.  Po 

wy³¹czeniu nagrzewnicy zaczekaæ, a¿ przestanie dzia³aæ wentylator, ch³odz¹cy obudowê. Nastêpnie od³¹czyæ 
przewód zasilaj¹cy od gniazda sieciowego. Po wy³¹czeniu urz¹dzenia, przed pozostawieniem go bez 
dozoru nale¿y sprawdziæ czy p³omieñ w œrodku wygas³ ca³kowicie. 

 Brak zap³onu lub wygaœniêcie. Nagrzewnica posiada element optoelektroniczny kontroluj¹cy p³omieñ w 
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 9. Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe

UWAGA
Wszystkie czynno
zasilaj¹cej. Wtyczka musi byæ wyjêta z gniazda sieciowego. 
Czyszczenie urz¹dzenia. 
Urz¹dzenie powinno byæ regularnie czyszczone i odkurzane, poniewa¿ kurz mo¿e powodowaæ przegrzewanie 
siê nagrzewnicy. W szczególnoœci nale¿y czyœciæ ewentualne zanieczyszczenia paliwem, do których ³atwo 
przylega kurz i py³. . Do czyszczenia nale¿y u¿ywaæ miêkkiej  szmatki. Zanieczyszczenia suche mog¹ byæ 
usuwane za pomoc¹ odkurzacza. Nie stosowaæ agresywnych detergentów, chemicznych œrodków 
czyszcz¹cych, rozpuszczalników lub innych œrodków, które mog¹ uszkodziæ powierzchniê urz¹dzenia. 
Opró¿nienie zbiornika paliwa-czyszczenie, nie rzadziej ni¿ co 200 godzin lub 6 miesiêcy . 
W miarê u¿ytkowania nagrzewnicy w zbiorniku zbieraj¹ siê zanieczyszczenia i wilgoæ, powoduj¹ca skraplanie 
siê wody wzbiornika paliwa. Ustawiæ nagrzewnicê ko³ami na lekkim podwy¿szeniu. Umieœciæ pojemnik na 
spuszczane paliwo pod nagrzewnic¹. Odkrêciæ korek spustowy paliwa znajduj¹cy na dole zbiornika paliwa (Rys. 
C, poz. 1). Po spuszczeniu paliwa i oczyszczeniu czystym paliwem zakrêciæ korek spustowy. 
Czyszczenie filtra powietrza. 
Filtr powietrza wykonany jest z g¹bki. W razie zauwa¿enia zmniejszenia siê mocy nagrzewnicy nale¿y 
wyczyœciæ filtr. Aby wyczyœciæ filtr powietrza nale¿y wyj¹æ wk³ad filtra poprzez wyci¹gniêcie g¹bki z zag³êbienia 
rys (Rys. E, poz. 13). Umyæ filtr pod bie¿¹c¹ wod¹, wycisn¹æ i pozostawiæ do wyschniêcia. Suchy filtr umieœciæ w 
zag³êbieniu.
Czyszczenie 

œci obs³ugowe musz¹ byæ wykonywane przy urz¹dzeniu od³¹czonym od sieci 

elektrod zap³onowych, co 1 miesi¹c

 10. Przechowywanie, transport, wysy³ka. 
Nagrzewnic
powinno byæ wolne od kurzu i oparów mog¹cych wywo³ywaæ korozjê elementów metalowych. Nie nale¿y 
przechowywaæ urz¹dzenia w pomieszczeniach gdzie sk³adowane s¹ produkty ¿ywnoœciowe. 
Nagrzewnica wyposa¿ona jest w ko³a jezdne umo¿liwiaj¹ce ³atwe jej przemieszczanie w obrêbie ogrzewanych 
pomieszczeñ. 
W razie koniecznoœci wysy³ki nagrzewnicy firm¹ spedycyjn¹ np do serwisu celem dokonania naprawy nale¿y 
bezwzglêdnie opró¿niæ zbiornik paliwa. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przewóz paliw p³ynnych bez 
zachowania szczególnych warunków bezpieczeñstwa okreœlonych odrêbnymi przepisami jest zabroniony. 

ê nale¿y przechowywaæ w miejscu suchym, z dala od pomieszczeñ mieszkalnych. Pomieszczenie 



Silnik pracuje, brak zap³onu Brak paliwa w zbiorniku 

Uszkodzona cewka zap³onowa 

Uzupe³niæ poziom paliwa 

Przekazaæ urz¹dzenie do naprawy

PROBLEM MO¯LIWA PRZYCZYNA PROPONOWANE ROZWI¥ZANIE

Nagrzewnica nie w³¹cza siê Nie pod³¹czony przewód zasilaj¹cy 

Brak napiêcia sieci zasilaj¹cej

Pod³¹czyæ przewód do sieci 

Sprawdziæ czy jest napiêcie 

Uszkodzony termostat Przekazaæ urz¹dzenie do naprawy

Zmniejszony przep³yw powietrza Uszkodzony silnik dmuchawy Przekazaæ urz¹dzenie do naprawy

11. Samodzielne usuwanie usterek

Urz¹dzenie czêsto gaœnie Brak paliwa
Uszkodzony termostat
Uszkodzona pompa paliwa
Niedro¿ny wlot powietrza

Uzupe³niæ poziom paliwa 

Przekazaæ urz¹dzenie do naprawy
Przekazaæ urz¹dzenie do naprawy

Uszkodzony uk³ad elektroniczny Przekazaæ urz¹dzenie do naprawy

Oczyœciæ wlot powietrza
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Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do
dokumentacji informuje, ¿e niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych lub 
elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ razem z innymi odpadami. Prawid³owe 
postêpowanie w razie koniecznoœci utylizacji, powtórnego u¿ycia lub odzysku 
podzespo³ów polega na przekazaniu urz¹dzenia do wyspecjalizowanego punktu 
zbiórki, gdzie bêdzie przyjête bezp³atnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki 
zu¿ytego sprzêtu udzielaj¹ w³adze lokalne np. na swoich stronach internetowych. 
Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia umo¿liwia zachowanie cennych zasobów              
i unikniêcie negatywnego wp³ywu na zdrowie i œrodowisko, które mo¿e byæ 
zagro¿one przez nieodpowiednie postêpowanie z odpadami. Nieprawid³owa 
utylizacja odpadów zagro¿ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich 
przepisach lokalnych. 

U¿ytkownicy w krajach Unii Europejskiej 
W razie koniecznoœci pozbycia siê urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych prosimy skontaktowaæ siê z 
najbli¿szym punktem sprzeda¿y lub z dostawc¹, którzy udziel¹ dodatkowych informacji. 

Pozbywanie siê urz¹dzeñ w krajach poza Uni¹ Europejsk¹. 
Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia siê niniejszego produktu prosimy 
skontaktowaæ siê z lokalnymi w³adzami lub ze sprzedawc¹ celem uzyskania informacji o prawid³owym sposobie 
postêpowania.

³¹czonej do nich 

 12. Kompletacja urz¹dzenia, uwagi koñcowe

13. Informacja dla u¿ytkowników o pozbywaniu siê urz¹dzeñ 
elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

1. Nagrzewnica olejowa DED9955TK - 1 szt, uchwyt górny - 1 szt, rama dolna - 1 szt, podk³adka ko³a (10mm) - 2 
szt, nakrêtka ko³a (M10) - 2 szt, œruba 5x32mm - 2 szt, œruba 5x52mm, podk³adka  (5mm) - 12 szt, nakrêtka (M5) - 
6 szt, ko³o - 2 szt, oœ ko³a - 1 szt,  
Przy zamawianiu czêœci zamiennych prosimy o podanie numeru czêœci - patrz specyfikacja czêœci i rysunek 
z³o¿eniowy (Rys. F). Prosimy opisaæ uszkodzon¹ czêœæ podaj¹c orientacyjny termin zakupu produktu. 

W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane s¹ na zasadach opisanych w Karcie Gwarancyjnej. 
Reklamowany produkt prosimy przekazaæ do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowi¹zany jest przyj¹æ 
reklamowany produkt), albo przes³aæ do Serwisu Centralnego 
DEDRA-EXIM (adres kontaktowy na str. 2 Instrukcji Obs³ugi)  

Uprzejmie prosimy do³¹czyæ kartê gwarancyjn¹. Bez tego dokumentu naprawa bêdzie traktowana jako 
pogwarancyjna. Prosimy dok³adnie opisaæ rodzaj niesprawnoœci urz¹dzenia. 

Po okresie gwarancyjnym napraw dokonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt nale¿y przes³aæ do 
Serwisu (koszty wysy³ki pokrywa u¿ytkownik)  



14. Instrukcja konserwacji. 
UWAGA! 
Nigdy nie nale¿y prowadziæ prac konserwacyjnych urz¹dzenia pod³¹czonego do sieci 
zasilaj¹cej, w czasie pracy lub gdy jest gor¹ce. Mo¿e to spowodowaæ powa¿ne obra¿enia cia³a 
lub pora¿enie pr¹dem. Przed przyst¹pieniem do czynnoœci konserwacyjnych nagrzewnicê 
nale¿y wy³¹czyæ, od³¹czyæ wtyczkê zasilaj¹c¹ z gniazda sieciowego i pozostawiæ do 
ca³kowitego wystudzenia. 

Zakres prac konserwacyjno - obs
- Zbiornik paliwa. 
Nale¿y okresowo tzn. co oko³o 150 ... 200 godzin pracy lub w razie stwierdzenia pogorszenia siê 
parametrów roboczych oczyœciæ zbiornik z zanieczyszczeñ, które siê w nim zbieraj¹. Mog¹ to byæ 
drobne zanieczyszczenia mechaniczne oraz skroplona wilgoæ w postaci niewielkiej iloœci wody. W celu 
oczyszczenia zbiornika nale¿y opró¿niæ zbiornik paliwa poprzez odkrêcenie korka spustowego (patrz 
Rys. C, poz. 1) nastêpnie przep³ukaæ zbiornik niewielk¹ iloœci¹ œwie¿ego paliwa (oleju opa³owego) 
- Filtr powietrza. 
Nale¿y wyczyœciæ zgodnie z pkt 9. Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe po stwierdzeniu pogorszenia siê 
parametrów pracy nagrzewnicy. 
- Czyszczenie obudowy nagrzewnicy z kurzu i resztek paliwa. 
Nale¿y wykonaæ po ka¿dorazowym zalaniu zbiornika paliwem. Zabrudzone urz¹dzenie resztkami 
paliwa stwarza niebezpieczeñstwo powstania po¿aru. W celu oczyszczenia nale¿y u¿yæ miêkkiej 
suchej szmatki, któr¹ nale¿y zebraæ z powierzchni nagrzewnicy. 

³ugowych: 
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W celu unikniêcia przegrzania, nie zakrywaæ wylotu gor¹cego powietrza!

Urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytku przez osoby (w³¹czaj¹c w to dzieci) 
ograniczone fizycznie lub umys³owo b¹dŸ nie maj¹ce doœwiadczenia 

oraz wiedzy na temat pracy z urz¹dzeniem.

UWAGA - niektóre czêœci tego urz¹dzenia mog¹ byæ bardzo gor¹ce i powodowaæ 
oparzenia. Szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ w czasie, gdy podczas pracy urz¹dzenia 

obecne s¹ dzieci i osoby postronne.

UWAGA



15. Lista czêœci z rysunków z³o¿eniowych
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1 Rama podw ozia 38 Czujnik optoelektroniczny
2 Korek spustow y 39 Mocow anie w y³¹cznika termicznego
3 Uszczelka korka spustow ego 40 Czujnik termiczny (przeciw przegrzaniow y)
4 Wstêpny filtr paliw a 41 Lew e skrzyd³o zabezpieczaj¹ce
5 £¹cznik 42 Praw e skrzyd³o zabezpieczaj¹ce
6 Zbiornik paliw a 43 Koñców ka dyszy paliw ow ej
7 Oœ kó³ 44 Elektrody zap³onow e
8 Zaw leczka 45 Kolanko przew odu paliw a
9 Podk³adka 46 Podstaw a koñców ki dyszy
10 Ko³o 47 Filtr paliw a
11 Œruba 48 £¹cznik przew odu paliw ow ego
12 Podstaw ka dla cew ki zap³onow ej 49 Wspornik dyszy
13 Podstaw ka p³ytki PCB 50 Obudow a praw a
14 P³ytka PCB 51 Nakrêtka M16
15 Uszczelka korka w lew u paliw a 52 Wspornik filtra
16 Korek w lew u paliw a 53 £¹cznik miedziany
17 P³ytka PCB w yœw ietlaczy LCD 54 Rurka miedziana
18 W³¹cznik 55 Nakrêtka mocuj¹ca rurkê miedzian¹
19 Encoder regulacji termostatu 56 Podk³adka
20 Ga³ka encodera 57 Wentylator
21 Os³ona w yœw ietlacza LCD 58 Pompa zêbata z elektrozaw orem
22 Obudow a z panelem kontrolnym 59 Podk³adka pod w krêt
23 Wspornik 60 Siatka os³aniaj¹ca
24 WskaŸnik poziomu paliw a 61 Z³¹czka pompy
25 Cew ka zap³onow a 62 Tulejka osi pompy paliw a
26 Wspornik przedni 63 Silnik elektryczny
27 Dolna os³ona 64 Wspornik silnika elektrycznego
28 Koñców ka w ylotu 65 Z³¹czka elektrozaw oru
29 Wpornik izolatora komory spalania 66 Uchw yt
30 Mocow anie izolatora komory spalania 67 Uchw yt do naw iniêcia przew odu
31 Izolator komory spalania 68 Przew ód zasilaj¹cy
32 Przednia czêœæ górnej os³ony 69 Blokada
33 Pierœcieñ ³¹cz¹cy 70 Przew ód paliw ow y 300
34 Komora spalania z w ymiennikiem ciep³a 71 Przew ód paliw ow y 350
35 Koñców ka ozdobna w ylotu spalin 72 Przew ód paliw ow y 400
36 Tylna czêœæ górnej os³ony 73 Wspornik tylny
37 Mocow anie czujnika optoelektronicznego

1 Ko³o 25 Czujnik optyczny
2 Oœ kó³ 26 G³ow ica palnika
3 Zbiornik paliw a 27 Koñców ka zapalarki
4 WskaŸnik poziomu paliw a 28 Tylkna os³ona górna
5 Korek w lew u paliw a 29 Wentylator
6 Przedni w spornik 30 Silnik elektryczny
7 Os³ona dolna 31 Tylna os³ona plastikow a
8 Wspornik w ew nêtrzny 32 Mocow anie silnika w entylatora
9 Czopuch 33 Uchw yt transportow y
10 Deflektor pow ietrza 34 Tylkny w spornik
11 Przednia os³ona komory spalania 35 Wspornik boczny
12 Komora spalania 36 Przew ód zasilaj¹cy z w tyczk¹
13 Os³ona przednia 37 Transformator zap³onow y
14 Bêben w ew nêtrzny 38 Mocow anie transformatora zapalarki
15 Bêben zew nêtrzny 39 P³ytka zasilaj¹ca
16 Mocow anie filtra ciep³a 40 P³ytka z elektronik¹
17 Filtr ciep³a 41 Mocow anie p³ytki elektronicznej
18 Przednia os³ona górna 42 P³ytka elektroniki z w yœw ietlaczem
19 Podstaw a komina 43 Panel kontrolny
20 Komin 44 Os³ona w yœw ietlacza
21 Os³ona tylna 45 Pokrêt³o
22 P³yta palnika 46 W³¹cznik
23 Mocow ania termopary 47 Rama noœna
24 Termopara 48 Uchw yt przew odu

DED9955TK rys. G

DED9956TK rys. H



Nr katalogowy: □ DED9955TK □ DED9956TK                             

Nazwa: Nagrzewnica olejowa 30kW/50kW 

Numer partii: .....................................................

DEDRA  EXIM  Sp. z o.o.   
05-800 Pruszków  ul. 3 Maja 8 
tel:  (+48 / 22)  73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779 
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl Karta Gwarancyjna

Pieczêæ sprzedawcy

Data i podpis  ................................................

WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarantujemy sprawne dzia³anie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - u¿ytkowymi 

opisanymi w Instrukcji Obs³ugi. Udzielamy  gwarancji  na  okres 24 miesiêcy licz¹c od daty zakupu 
uwidocznionej w niniejszym dokumencie. Gwarancja obowi¹zuje na ca³ym terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej i UE. Adresy serwisów dla poszczególnych krajów dostêpne s¹ na stronie  W 

przypadku braku serwisu dla danego kraju zobowi¹zania gwaranta realizuje serwis centralny. 
Reklamacja winna byæ zg³oszona pisemnie w okresie trwania gwarancji.
2. Gwarantowi przys³uguje uprawnienie do wyboru sposobu zaspokojenia uznanych roszczeñ 
gwarancyjnych (nieodp³atna naprawa, wymiana produktu na nowy lub odst¹pienie od umowy).
3. Gwarancja obejmuje wy³¹cznie uszkodzenia powsta³e w okresie obowi¹zywania gwarancji, które 
wyniknê³y z przyczyn tkwi¹cych w sprzedanym produkcie lub nieprawid³owoœci spowodowanych z³¹ 
technologi¹ wykonania.
4. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym bêd¹ usuniête przez DEDRA-EXIM w terminie nie 
d³u¿szym ni¿ 14 dni roboczych od dnia dostarczenia do serwisu. Czas naprawy mo¿e siê przed³u¿yæ w 
wypadku koniecznoœci sprowadzenia czêœci niezbêdnych do naprawy, o czym u¿ytkownik zostanie 
powiadomiony.
5. Reklamowany produkt winien byæ dostarczony do punktu sprzeda¿y. Warunkiem rozpatrzenia 

reklamacji jest :
- przedstawienie prawid³owo wype³nionej Karty Gwarancyjnej,
- przedstawienie dokumentu potwierdzaj¹cego fakt dokonania zakupu wraz z dat¹ sprzeda¿y 
(np. paragon, faktura VAT)
- dostarczenie pe³nej kompletacji zgodnie z punktem „kompletacja” w instrukcji obs³ugi.

6. Gwarancja nie obejmuje wad powsta³ych w wyniku:
- u¿ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami  Instrukcji Obs³ugi,
- przeci¹¿enia urz¹dzenia, prowadz¹cego do uszkodzenia silnika, elementów  przek³adni 
mechanicznej lub innych elementów urz¹dzenia,
- dokonywania napraw przez osoby nieupowa¿nione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
- uszkodzeñ mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych si³ami i czynnikami 

zewnêtrznymi,zanieczyszczeniem mikroœrodowiska
- uszkodzeñ bêd¹cych nastêpstwem: monta¿u niew³aœciwych czêœci lub osprzêtu, stosowania

niew³aœciwych smarów, olejów, œrodków konserwuj¹cych
7. Gwarancji nie podlegaj¹ czêœci ulegaj¹ce naturalnemu zu¿yciu w czasie eksploatacji takie jak: 

bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, linki napêdowe, paski klinowe, uchwyty  
narzêdziowe,  koñcówki robocze  elektronarzêdzi (pi³y  tarczowe,  wiert³a,  frezy,  itp.).

8. Tabliczka znamionowa urz¹dzenia powinna byæ czytelna. Reklamowany egzemplarz nale¿y 
dok³adnie zabezpieczyæ przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to mo¿liwe dostarczyæ w 
oryginalnym opakowaniu. 

www.dedra.pl.

Warunki gwarancji sa mi znane, co potwierdzam wlasnorecznym podpisem:

.........................................                                                             ...............................................
  data i miejsce                                                                              podpis konsumenta

Oœwiadczenie Nabywcy

Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ 
kupuj¹cego wynikaj¹cych z przepisów o rêkojmi za wady rzeczy sprzedanej.
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