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Aparat nawiewny AN przeznaczony jest do rozprowadzania ciepłego 
powietrza z  kapy nad paleniskiem kominka do pomieszczeń miesz-
kalnych. Posiada odizolowany termicznie i  akustycznie wentylator 
nadmuchujący powietrze oraz termostat. Gdy temperatura powietrza 
osiągnie nastawioną wartość aparat automatycznie się włącza. Wyłą-
czy się w przypadku spadku temperatury powietrza płynącego z ko-
minka poniżej temperatury nastawionej.

Zastosowanie:
 ⋅ do ogrzewania powietrznego,
 ⋅ do wentylacji nawiewno-wywiewnej,
 ⋅ tylko wewnątrz pomieszczeń.

Wersja 
aparatu

Wymiary gabarytowe 
dł/szer/wys [mm] Średnica króćców Waga [kg]

AN1 290 x 280 x 270 Ø125 5.0

AN2 307 x 303 x 302 Ø150 7.0

AN3 363 x 335 x 325 Ø150 8.0

Przeznaczenie 
elementu

W W - wentylacja nawiewno - wywiewna

O O - ogrzewanie powietrzne

Materiał OC OC - bl. ocynkowana

Oznaczenia / kod produktu

AN x
typ aparatu

aparat nawiewny

Aparat nawiewny - wersje / wymiary

Aparat nawiewny AN1

Aparat nawiewny AN2

Aparat nawiewny AN3

Aparat nawiewny AN
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Parametry techniczne / charakterystyka przepływu

LP Parametry techniczne AN1 AN2 AN3

1 Wydajność [m3/h] 400 600 800
2 Moc [W] 50 80 118
3 Napięcie jednofazowe [V/Hz] 230/50
4 Natężenie [A] 0.25 0.4 0.6
5 Ciśnienie akustyczne [dB] 65
6 Max. temp. pow. tłoczonego [°C] 150
7 Regulacja temperatury [°C] 10 ÷ 150
8 Max. temp. otoczenia [°C] 50
9 Stopień ochrony IP20

Wydajność Q [m3/h] 

Sp
rę

ż 
[P

a]

AN2AN1

AN3

Schemat elektryczny podłączenia aparatu AN1, AN2, AN3

Instrukcja obsługi 
i montażu

2

Uwaga:
W żadnym przypadku aparatu nie wolno montować w kapie kominka,
-  zabrania się zabudowy aparatu nawiewnego materiałami izolacyjnymi (komora przepły-

wowa aparatu jest izolowana), 
-  aparat należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym, w którym będzie zapewniony dopływ 

powietrza dla odpowiedniej  wentylacji silnika,
-  aparatu nie należy montować  w pomieszczeniach o dużej, nienaturalnej wilgotności oraz 

w miejscach, gdzie może dojść do zalania wodą,
-  nie wolno załączać aparatu, jeśli w aparacie lub w przewodach rozprowadzających ciepło 

znajdują się zanieczyszczenia lub jakiekolwiek przedmioty i ciecze,
-  nie wolno załączać aparatu przy dużym zapyleniu pomieszczenia, w którym znajduje się 

kominek np. podczas budowy kominka i cięcia piłą elementów z kamienia.

3.  Kapa kominka - połączyć rurą elastyczną wylot dystrybutora lub komorę grzewczą z wlo-
tem aparatu nawiewnego (zaleca się zamontowanie pomiędzy tymi elementami bypassu 
lub zaworu zwrotnego wraz ze skrzynką filtracyjną).

4. Rozprowadzenie powietrza - wylot aparatu podłączyć z układem rozprowadzenia ciepłego 
powietrza stosując rurę elastyczną oraz potrzebne elementy długościowe, skrzynki rozdziel-
cze i kształtki.

5. Kratki wylotowe i anemostaty - nie zamykać całkowicie kratek i anemostatów, a jedynie 
zbilansować ilości napływającego ciepłego powietrza do pomieszczeń. Dla zapewnienia 
prawidłowej pracy systemu konieczne jest zapewnienie powrotu powietrza do pomieszcze-
nia z kominkiem np. pod drzwiami lub poprzez otwory w drzwiach.

6. Uruchomienie - ustawić minimalną wartość na pokrętle regulatora - na wprost wybitego na 
aparacie znacznika, co odpowiada załączeniu aparatu przy 10oC. Jeżeli termostat zostanie 
nastawiony na 50oC, to po osiągnięciu tej temperatury w przewodzie aparat zacznie praco-
wać, a po obniżeniu poniżej 50oC wyłączy się.     

Parametry techniczne:

Charakterystyka wydajności AN1:

Wymogi bezpieczeństwa.   

1. Każdorazowo przed montażem, przeglądem i konserwacją odłączyć zasilanie elektryczne.
2.  Unikać kontaktu kabla zasilania z obudową aparatu lub innymi gorącymi przedmiotami.
3.  Chronić przewód zasilania przed przecięciem, rozerwaniem lub wyrwaniem z aparatu.
4.  Nie umieszczać aparatu na powierzchni łatwopalnej i w otoczeniu substancji (materiałów) łatwopalnych.
5.  Nie przyłączać aparatu bez wyposażenia kominka w kratki dekompresyjne (kratki te nie mogą być przysłaniane na przykład  żaluzją).
6.  Stosować przewody powietrzne izolowane, unikając jednocześnie dużych załamań powodujących zmniejszenie wydajności nawiewu.
7.  Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia 

lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem i  zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy 
zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Uwaga: 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, bez wcześniejszego 
powiadomienia.

APARAT 
NAWIEWNY

wersja:

AN1

Wydajność maksymalna 400 m3 / h

Moc maksymalna 50 W

Napięcie zasilania 230 / 50 V / Hz

Natężenie 0,24 A

Bezpiecznik 1 A; 250 V~topikowy szybki; 20x5mm

Natężenie 0,25 A

Waga 5 kg

Zakres nastaw termostatu 10-150  °C

Temperatura otoczenia <50 °C

Max. temp. czynnika 150 °C

Schemat podłączenia elementów dodatkowych do aparatu nawiewnego

Bypass 
termostatyczny

Termostat

Aparat nawiewny

Regulator obrotów 
silnika RO

Automatyczny regulator 
obrotów z cyfrowym 

wyświetlaczem 
temperatury ARO

Aparat nawiewny AN


