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1. BEVEZETÉS 
 
A Cata-Dyne lángmentes gázüzem� katalitikus f�t�készülék a földgázt vagy propángázt kémiai 
reakció során a környezeti tárgyak f�tésére alkalmas infravörös sugárzó energiává alakítja.  
A 4,66-3,97 mikron hullámhosszú infrasugárzás él� szervezetekre semmilyen módon nem ártalmas. 
Az ilyen hullámhosszú h�sugárzás els�dlegesen nem a leveg�t, hanem a sugárzott tárgyakat, 
felületeket melegíti. Jellemz�, hogy ez az infrasugárzás a tárgyakat mélységükben is melegíti. 
 
A CCI-Thermal kétféle családot fejlesztett ki: 

- WX sorozat, melyet robbanásveszélyes terek f�tésére lehet alkalmazni. Felületi 
h�mérséklete: 360~390°C, max h�terhelése 12,48 kW/m2; min h�terhelése 5,00 kW/ m2. 

- GX sorozat, melynek felületi h�mérséklete 480~540°C, így robbanásveszélyes terek 
f�tésére nem, csak általános rendeltetés� f�tésre ill. melegítésre lehet alkalmazni.  
Max. h�terhelése: 18,91 kW/m2, min h�terhelése 6,93 kW/m2. 

A két család közötti különbség csupán az alkalmazott katalizátor összetételében rejlik, ami a felületi 
h�fokot meghatározza. Mindkett�re jellemz�, hogy a kémiai reakciósebességük nagyobb, mint az 
ismert legnagyobb lángterjedési sebesség, továbbá, hogy nemcsak a belsejükbe juttatott gázt, 
hanem a küls�, sugárzást kibocsátó felületével érintkezésbe lép� gázokat, oldószerpárát is bontja. 
A folyamat jellegéb�l szénmonoxid nem tud keletkezni, a folyamat mellékterméke kizárólag 
széndioxid és vízpára. Amennyiben a készülék nem kap elegend� leveg�t (oxigént) a kémiai 
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folyamat fenntartásához, akkor a h�sugárzást kibocsátó felület azonnal leh�l, aminek 
következtében a beépített biztonsági h�fokérzékel� letiltja a gázellátást. 
A CATA-DYNE h�sugárzót bármely olyan ipari rendeltetés� környezetben, térben, helyiségben fel 
lehet használni, ahol infravörös h�sugárzásra van szükség, feltéve, ha a megfelel� szell�ztetés 
biztosított. 
A készülék rendeltetése szerint lehet térf�t� berendezés robbanásveszélyes helyiségek 
temperálására, de alkalmazható kiváló eredménnyel festékbeégetésre, anyagszárításra, h� 
hatására történ� oldószer vagy víz elpárologtatására, tárgyak felületek mélységben is történ� 
technológiai melegítésére. Szabad téren történ� felhasználáskor a küls� légmozgás (szél) hatására 
a felületi h�mérséklet kissé csökkenhet, de max h�terhelés esetén a kémiai folyamat nem áll le. 
Amennyiben h�fokszabályozásra van szükség, a leh�lés következtében fellép� biztonsági letiltást 
elkerülend�, célszer� a h�terhelést legfeljebb 75%-ig csökkenteni. 
A CATA-DYNE h�sugárzó beindítása a beépített elektromos el�f�téssel történik: a környezeti 
h�mérséklet függvényében 5~20 perces el�melegítés során a katalizátor lemezt fel kell melegíteni 
115~130°C-ra. Ezt követ�en lehet kézi vagy automata üzemmódban megnyitni a gázt. Az 
elektromos el�f�tést célszer� csak azután leválasztani, amikor a készülék legalább 170~180°C-ra 
felmelegedett. 
A berendezés felépítését l. az 1. ábrán 

1. ábra 
 
A Cata-Dyne katalitikus infrasugárzók élettartamát alapvet�en két tényez� befolyásolja:  
- mechanikus sérülések ill. szennyez�dések a sugárzó felületen (pl. festékkel történ� beterítés) 
- az üzemanyag gáz nehézfém ill. a szabványosnál magasabb kén tartalma, valamint ezek párái, 

g�zei a légtérben 
 
 
2. MIN�SÍTÉS 
 
A CATA-DYNE gázüzem�, robbanásbiztos, láng nélküli katalitikus infra h�sugárzókat a Canadian 
Standards Association (CSA) a „Class I, Division 1 & 2, Group D hazardous (classified) locations”  
(I. osztály, 1 és 2 csoport, D alcsoport min�sített veszélyesség� helyiségek) osztályba sorolta. 
Az USA-beli Factory Mutual Global (FM) intézet min�sítése: Class I, Division 1, Group D 
Temperature Code T2C at an ambient temperature of 40°C (I. osztály, 1 csoport, D alcsoport, 
h�mérséklet határ: T2C, 40°C küls� h�mérsékleten) 
 
A berendezés család a következ� magyar engedélyekkel ill. megfelel�ségi nyilatkozatokkal 
rendelkezik: 
BKI (Sújtólég- és Robbanásbiztos Villamos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft) 

Megfelel�ségi Tanúsítvány: (ex II 2 G Eex IIA T 230°C) 
BKI els� magyar engedélyezési éve: 1995; hosszabbítás folyamatos 
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BKI Tanúsítvány másolata: 

  
A gyártóm� ISO 9001: 2000 tanúsítványának száma: CERT – 0016136; 800122; SIC szám/NACE kód: 
3567/DK29.2; els� regisztrálás: 1995.12.21, jelenlegi regisztrálás: 2005.09.30, lejárat: 2008.09.29. 

 
 

 
Magas h�fokú sugárzó CE megfelel�ségi nyilatkozat szerint a készülékcsalád megfelel a következ� 
szabványoknak és el�írásoknak: 73/23/EEC, EN 45014:1998, EN 60519-1, EN 60519-2, EN 61293 
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Fordítás 
EMLÉKEZTET� 
Címtett: Akit illet Ü.I: Jarek Szynkarczuk 
Dátum: 2003 április 10. 
 
Tárgy: NOx kibocsátási nyilatkozat a Cata-DyneTM katalitikus f�t�kre 

CCI Thermal Technologies Inc Cata-DyneTM f�t� égési 
mellékterméke (NOx) 

 
A Cata-DyneTM lángmentes, gázüzem� sugárzója a földgázt 
és a propánt hasznosítható infravörös energiává alakítja.  
Ezt az infravörös sugárzás formájában jelentkez� energiát a 
legtöbb anyag közvetlenül elnyeli. 
 
A CCI Thermal Technologies Inc Cata-DyneTM katalitikus 
f�t�készüléke semmilyen mérhet� mennyiség� NOx-et nem 
termel. A kibocsátás alatta van a mérhet� 5 ppm értéknek. 
 
A lángmentes égés mellékterméke széndioxid, 
vízpára és infravörös h�. 
 
A Cata-DyneTM f�t�berendezések 1965 óta termelnek az 
iparban biztonságos és gazdaságos infravörös sugárzó h�t. 
 
Ha további információra van szüksége, hívjon fel: (780) 466-
3178 
 
Tisztelettel, 
Jarek Szynkarczuk Ph.D. 
Kutatás-fejlesztési igazgató 

Akit illet 
2002. április 17. 

CCI Thermal Technologies Inc Cata-DyneTM f�t� égési 
mellékterméke 

 
A Cata-DyneTM lángmentes, gázüzem� sugárzója a földgázt 
és a propánt hasznosítható infravörös energiává alakítja. 
Ezt a nem káros infravörös sugárzás formájában jelentkez� 
energiát a legtöbb anyag közvetlenül elnyeli. 
 
A lángmentes égés mellékterméke széndioxid, vízpára és 
infravörös h�. A WX robbanásbiztos kivitelnél szénmonoxid 
kibocsátás nincs, a magas h�fokú készülékeknél 
elhanyagolható. Mindkét termék rendelkezik a CSA és FM 
min�sítéssel, ahogy azt a kanadai CAN1-2.16-M81 
szabvány a gázüzem� infravörös h�sugárzókra el�írja: 
 
 2.4 Égés 
 A f�t�készülék nem termelhet 0,04%-nál magasabb 
 szénmonoxid koncentrációt a füstcsatorna leveg�t�l  
 elzárt részén, amennyiben a f�t�készüléket  
 atmoszférikus körülmények között, megfelel�  
 oxigénellátással tesztelik. 
 
A Cata-DyneTM f�t�berendezések 1965 óta termelnek az 
iparban biztonságos és gazdaságos infravörös sugárzó h�t. 
 
Ha további információra van szüksége, hívjon fel: (780) 466-
3178 
 
Tisztelettel, 
Jarek Szynkarczuk Ph.D. 
Kutatás-fejlesztési igazgató 
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3. M�SZAKI ADATOK: 
 

2.1 Lángmentes, robbanásbiztos, katalitikus infravörös h�sugárzók 
 

TÍPUS Telj. Súly MÉRET  
mélység: 79 mm Földgáz Propán Indító telj. W Indító áram, A 

robbanásbiztos kW kg mm x mm m3/ó kg/ó 12V 240V 12V 240V 
WX 6 x 6 0,29 1,4 152 x 152 0,03 0,02 85 100 7,10 0,42 
WX 6 x 24 1,17 4,3 152 x 610 0,12 0,09 180 250 15,00 1,00 

          

WX 8 x 8 0,52 1,6 203 x 203 0,05 0,04 85 100 7,10 0,42 
WX 10 x 12 0,98 3,9 254 x 305 0,10 0,07 180 250 15,00 1,00 
WX 12 x 12 1,17 4,0 305 x 305 0,12 0,09 180 250 15,00 1,00 
WX 12 x 24 2,34 6,7 305 x 610 0,25 0,17 360 500 30,00 2,10 
WX 12 x 36 3,51 17,2 305 x 914 0,37 0,26 X 600 X 2,50 
WX 12 x 48 4,69 12,0 305 x 1219 0,49 0,34 360 800 30,00 3,30 

          

WX 18 x 24 3,51 11,3 457 x 610 0,37 0,26 360 500 30,00 2,10 
WX 18 x 36 5,27 17,2 457 x 914 0,55 0,39 X 1200 X 5,00 
WX 18 x 60 8,78 20,0 457 x 1524 0,92 0,64 X 2500 X 10,40 
WX 18 x 72 10,54 31,3 457 x 1829 1,11 0,77 X 2900 X 12,10 
WX 24 x 24 4,69 11,7 610 x 610 0,49 0,34 360 500 30,00 2,10 
WX 24 x 30 5,86 14,5 610 x 762 0,62 0,43 X 500 X 2,10 
WX 24 x 36 7,03 21,0 610 x 914 0,74 0,52 X 1200 X 5,00 
WX 24 x 48 9,37 29,5 610 x 1219 0,99 0,69 X 1600 X 6,70 
WX 24 x 60 11,71 34,5 610 x 1524 1,23 0,86 X 2500 X 10,40 
WX 24 x 72 14,06 35,8 610 x 1829 1,48 1,03 X 2900 X 12,10 

 

2.2 Lángmentes, magas h�fokú, katalitikus infravörös h�sugárzók 
 

TÍPUS Telj. Súly MÉRET  
mélység: 79 mm Földgáz Propán Indító telj. W Indító áram, A 

magas h�fok kW kg mm m3/ó kg/ó 12V 240V 12V 240V 
GX 6x24 1,76 4,3 152 x 610 0,17 0,13 180 250 15,00 1,00 
GX 6x60 4,39 7,8 152 x 1524 0,43 0,32 X 600 X 2,50 

          

GX 8x8 1,02 1,6 203 x 203 0,10 0,07 85 100 7,10 0,42 
GX 12x12 1,76 4,0 305 x 305 0,17 0,13 180 250 15,00 1,00 
GX 12x24 3,51 6,7 305 x 610 0,34 0,25 360 500 30,00 2,10 
GX 12x36 5,27 17,2 305 x 914 0,51 0,38 X 600 X 2,50 
GX 12x48 7,03 12,0 305 x 1219 0,68 0,51 360 800 30,00 3,30 
GX 12x60 8,78 14,7 305 x 1524 0,85 0,63 X 1252 X 5,20 
GX 12x72 10,54 21,3 305 x 1829 1,02 0,76 X 1450 X 6,00 
GX 18x24 5,27 11,3 457 x 610 0,51 0,38 360 500 30,00 2,10 
GX 18x36 7,91 17,2 457 x 914 0,77 0,57 X 1200 X 5,00 
GX 18x48 10,54 22,7 457 x 1219 1,02 0,76 X 1600 X 6,70 
GX 18x60 13,18 20,0 457 x 1524 1,28 0,95 X 2500 X 10,40 
GX 18x72 15,81 31,3 457 x 1829 1,53 1,14 X 2900 X 12,10 
GX 24x24 7,03 11,7 610 x 610 0,68 0,51 360 500 30,00 2,10 
GX 24x36 10,54 21,0 610 x 914 1,02 0,76 X 1200 X 5,00 
GX 24x48 14,06 29,5 610 x 1219 1,36 1,01 X 1600 X 6,70 
GX 24x60 17,57 34,5 610 x 1524 1,70 1,26 X 2500 X 10,40 
GX 24x72 21,08 35,8 610 x 1829 2,04 1,52 X 2900 X 12,10 
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2. 3 Lángmentes, katalitikus infravörös h�sugárzók gázfúvóka adatai 
 
L. 1. sz. melléklet 
 
 
4. FELSZERELÉS 
 
Amennyiben az rb-s készüléket térf�t�berendezésként kívánják hasznosítani, célszer� a sugárzó 
felületet vagy függ�legesen, vagy attól max. ± 45°-ra döntve elhelyezni. Ez a szabály azonban nem 
zárja ki a függ�legesen lefele történ� melegítést, amennyiben megfelel� szell�ztetés biztosítható, 
valamint a környezeti h�mérséklet nem melegebb 17°C-nál. 
A felszerelési magasságot mindenkor a helyiség rendeltetése ill. az abban folyó tevékenység 
határozza meg. Ügyelni kell az alábbi véd�távolságok meglétére: 
 

Sugárzó felület Oldal Fölötte Alatta 
Sugárzó 
felület 

helyzete 
2,34 

kW-ig 

2,34-
9,37 

kW-ig 

9,37 
kW 

fölött 

14 kW 
fölött 

2,34 
kW-ig 

2,34-
9,37 

kW-ig 

9,37 
kW 

fölött 

2,34 
kW-ig 

2,34-
9,37 

kW-ig 

9,37 
kW 

fölött 

Függ�leges 711 1067 1524 305 457 457 1067 178 305 457 
0-45° fel 711 1067 1524 305 457 813 1372 0 305 457 
0-45° le 711 1067 305 305 457 457 457 559 610 1067 

A megadott véd�távolságok éghet� anyagokra ill. személyekre vonatkoznak, mm-ben, kizárólag 
állandóra beépített térf�t� berendezéseknél. 
A felsorolt adatok nem érvényesek, ha a h�sugárzót festékbeégetésre vagy tárgyak, felületek 
technológiai f�tésére alkalmazzák, akár alagút kemencében, akár mobil kivitel� sugárzóként. Ilyen 
esetben a beégetend� festék határozza meg a megengedhet� távolságot: a munkadarab 
biztosítandó felületi h�mérsékletét a h�sugárzótól való távolsággal els�dlegesen lehet befolyásolni. 
Felületek technológia f�tésénél minden esetben kísérlettel kell meghatározni a h�sugárzó és a 
felület egymáshoz viszonyított távolság/sebesség értékeit. 
 
 
5. ÜZEMANYAG 
 
A berendezéscsalád földgázra, propánra, vagy propán-bután keverékre alkalmas. 
A készülékek adattábláján mindenkor szerepel az az üzemanyagfajta, amelyre alkalmas fúvókával 
szerelte a gyár a h�sugárzót. Az adattáblán szerepl� üzemanyagtól eltérni tilos! 
Amennyiben változtatni kívánják az üzemanyagot, rendeljenek átépít� készletet a szállítótól. 
E készlet a szükséges cserefúvókán kívül az új gázfajtát feltüntet� adattáblát is tartalmazza. 
Gáznyomások: földgázra: bemen� 25~30 mbar-ról reduktorral 17 mbar, de külön rendelésre 
lehetséges 8,6 mbar is. 
Propán-butánra: 30~50 mbar-ról redukálva 28 mbar. 
 
 
6. GÁZVEZETÉK KIÉPÍTÉSE 
 
1. A gázvezeték minden részletére a helyi el�írások és szabványok a mértékadók, azoktól eltérni 

csak a helyi hatóságok engedélyével szabad. 
2. A gáztervet csak jogosult tervez� készítheti. A tervet gázfajtától függetlenül a gázszolgáltatóval 

kell engedélyeztetni. 
3. Ügyelni kell a gázvezeték méretezésére: biztonsággal legyen képes a szükséges gázmennyiség 

szállítására. 
4. Készülékenként f�elzáró szelep szükséges. Amennyiben több készülék üzemel együtt, akkor a 

központi f�elzárón kívül készülékenkénti szakaszoló elzáró is szükséges. 
5. A f�elzáró után javasoljuk gázsz�r� beépítését. 
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6. A gázsz�r� után nyomásszabályozót kell szerelni. A biztonsági szelep és a termosztátos 
szabályozó szelep megengedhet� nyomásterhelése max. 35 mbar. Ha a beérkez� nyomás 
ennél nagyobb, akkor állítható kisnyomású nyomásszabályozó szükséges. 

7. A berendezések üzemelhetnek kézi vezérléssel vagy automata távvezérléssel illetve 
elektronikus szabályozással. 
Kézi vezérlés esetén a készüléket csak a gyári termomágneses biztonsági szeleppel szabad 
üzemeltetni. E szelephez csatlakozó h�elem adja a jelet a kézi kioldású termomágnesnek, ha az 
elektromos el�f�tés kell�en felmelegítette a katalizátor paplant. Ha a h�elem a paplan bármely 
okból való leh�lése miatt a megengedhet�nél alacsonyabb h�fokot jelez, akkor a termomágnes 
azonnal lezárja a biztonsági szelepet. 
Automata vezérlés vagy elektronikus szabályozás esetén készülékenként megfelel�en 
min�sített mágnesszelep beépítése szükséges. Ilyenkor a készülékeket a gyár rendelés szerint 
beépített termoelemmel vagy bimetall kapcsolóval szállítja. 

8. Amennyiben helyiségf�tés céljára gyári eredeti termosztátos gázmennyiség szabályozó 
szeleppel rendelik a készüléket, ezt a szelepet úgy kell elhelyezni, hogy a h�fokbeállító tárcsa 
forgástengelye vízszintes legyen. 

9. A készülékhez kézi vezérlés esetén biztonsági lezáró szelep tartozik. 
10. A kézi vezérlés� készülék szerelésének javasolt vázlatát l. az alábbi ábrán: 

 
 

2. ábra 
 
 
7. ELEKTROMOS SZERELÉS 
 
1. Amennyiben a helyiség t�zrendészeti besorolása megkívánja, akkor az elektromos szerelésnek 

meg kell felelnie az RB kivitelnek. Mindenképpen figyelembe kell venni a szereléskor a helyi 
elektromos szabványokat. 

2. Valamennyi készülék egyfázisú csatlakozást igényel. 
3. Gondoskodni kell az elektromos hálózatnál arról, hogy az indítóáram átvitelére alkalmas legyen. 
4. Az elektromos el�melegítés áramkörébe mindenkor célszer� jelz�lámpa szerelése, ami 

figyelmeztet az el�f�tés bekapcsolt állapotára – nehogy a gáz rányitása után rajta maradjon a 
készüléken a f�t�feszültség. Bár a feszültség rajtahagyása veszélyt nem jelent, de a h�sugárzó 
elektromos el�f�t� betétjének élettartama ett�l lényegesen csökkenhet. 

5. Gondoskodni kell a megfelel� földelésr�l és annak bekötésér�l a készülékbe. 
6. Az indítófeszültség bekötési pontjai a készülék hátoldalán elhelyezett rb-s dobozon belül 

találhatóak. A fedél lecsavarása után látható 4 db csatlakozó pont megfelel�en jelölt a 
bekötésekhez. 
Amennyiben a 4 csatlakozó közül 2-2 áthidalt, akkor a fázis/nulla vezeték bekötési helye értelem 
szerint hidanként történik. 
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Ha a 4 csatlakozóból 1 páron van csak híd, akkor a fázis/nulla vezeték bekötése a nem 
összekötött két pontra történik. 

7. A készülékhez mind az elektromos el�f�tés er�átviteli kábelének, mind pedig az elektronikus 
vezérlés esetén alkalmazandó h�elem jeltovábbító vezetékének szükséges h�állósága annak 
függvénye, hogy a készüléket térf�tésre vagy beéget� kemencében használják e fel. Térf�tés 
esetén a készülék hátoldalán kialakuló legmagasabb h�fok legfeljebb 45~50°C a környezeti 
h�mérséklet függvényében, míg alagútkemencében ez a h�fok elérheti a 80~85°C-t is. 

8. Az elektronikus vezérléshez tartozó termoelem és bimetall kapcsoló karakterisztikája ill. leírása 
a gépkönyv végén található található. 

 
 
8. SZELL�ZTETÉS 
 
A Cata-Dyne f�t�berendezésben lejátszódó katalitikus kémiai reakció következtében a földgáz 
(vagy propán) és a leveg� oxigénjének egyesülésekor vízpára, széndioxid és infravörös sugárzás 
formájában felszabaduló h�energia keletkezik. 
Mivel oxigén hiányában a reakció leállna, az utánpótlást szell�ztetéssel kell biztosítani. 
Alapszabályként kell figyelembe venni, hogy 1 m² WX h�sugárzó 12,15 m3/óra, 1 m2 GX-hez pedig 
18,5 m³/óra frissleveg� szükséges. 
Ha a térf�t� készülék tetejére az alábbi ábrán jelzett elszívó erny�t helyezik el, akkor az biztosítja a 
helyiségben keletkezett vízpára és széndioxid elvezetését, valamint az oxigén utánpótlást, feltéve, 
hogy ki van alakítva a frissleveg� beáramló nyílása. 
Amennyiben a berendezést beéget� kemencében, vagy egyéb zárt térben üzemeltetik, akkor nem 
csupán ventilátoros kényszerszell�ztetést kötelez� alkalmazni, hanem a gázellátást reteszelni kell a 
szell�z� ventilátorhoz. 

 

3. ábra 
 
 
9. ÜZEMELÉS 
 
Valamennyi kézi vezérlés� Cata-Dyne h�sugárzót termomágneses biztonsági lezáró szeleppel 
szállítjuk. E szelep tartozéka az a h�elem, amely a h�sugárzó leh�lése során a gézszelep 
lezárására szolgáló jelet adja ki. 
A szelepen található indító gázgomb lenyomott állapotban történ� rögzítése tilos! 
Távvezérlés� vagy elektronikus h�fokszabályozású rendszerek esetében eredeti gyári szabályozók 
az el�bbi pontokban leírt m�szaki ill. biztonságtechnikai követelményeket már figyelembe veszik. 
Egyéb vezérl�rendszerek alkalmazásakor az említett el�írásoktól eltérni tilos. 
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Távvezérlés� rendszernél az alkalmazott h�fokfügg� jeladó az elektronikán keresztül nyitja – zárja a 
gáz mágnesszelepet, egyben információt ad az üzemi h�fokról 
 
 
10. BEKAPCSOLÁS 
 
1. Ellen�rizze a h�sugárzó el�írásoknak megfelel�, szabályszer� felszerelését és állapotát. 
2. Nyissa meg a gáz f�csapot. 
3. Ha a készülék tartozéka a gyári termosztát, akkor annak h�fokszabályozó tárcsáját állítsa 

maximumra. 
4. Kapcsolja be az elektromos el�f�tést. 
5. Kb. 15 perc el�f�tés után nyomja meg a készülék hátán a biztonsági szelep gázgombját, mire 

megindul a gázáramlás. Engedje el a gombot – annak rögtön vissza kell ugrania az 
alaphelyzetbe.  

6. Ha a h�elem már megfelel� h�fokot jelez, akkor a gázáramlás jól hallhatóan fennmarad 
(hacsak nincs túl nagy környezeti zaj). 

7. Ha a gomb felengedésével a gázáramlás azonnal megsz�nik, folytatni kell az elektromos 
el�melegítést még néhány percig. A tényleges id�igény mindenkor a környezeti h�fok 
függvénye. 

8. Ha a katalitikus reakció már jól megindult – érezhet� a komoly h�termelés – az elektromos 
el�f�tés lekapcsolható. 

9. Ha van termosztát, akkor azt legalább egy óra hosszat hagyja maximumon, és csak utána 
állítsa be a kívánt h�fokot. 

 
 
11. LEÁLLÍTÁS 
 
Zárja el a gázt. 
 
 
12. TÖBB INFRASUGÁRZÓ KÉSZÜLÉK EGY HELYISÉGBEN VAGY EGY 

BERENDEZÉSBEN 
 
Az eljárás azonos a fent leírtakkal. Ügyelni kell azonban arra, hogy 12 V-os rendszer esetén a 
készülékeket célszer� egyenként és nem egyszerre indítani. 
A gyártó külön megrendelésre elektronikus vezérlést is szállít. Ez esetben a kézi gázgombot 
tartalmazó biztonsági szelep elmarad, szerepét az elektronikus vezérlés� mágnesszelepek veszik 
át. A vezérlés alapja természetesen itt is az el�f�tés mértékét ellen�rz� termoelem. 
Amennyiben nem a gyári vezérlést alkalmazzák, akkor annak programozása esetén ügyelni kell 
arra, hogy a leállítás esetén kerülend� a mágnesszelepek egyidej� lezárása, ugyanis az igen er�s 
nyomáslengéseket okozhat a cs�vezetékben, ami kioldhatja a biztonsági elemeket, illetve a 
mechanikus nyomásmér�k kiakadásához vezethet. Az egyes mágnesszelepek leállítási köztes ideje 
cs�hosszak függvénye, de legalább 0,2 másodperc legyen. 
 
 
13. LOKÁLIS F�TÉS/HEVÍTÉS 
 
Amennyiben a készüléket felületek hevítésére kívánják használni (pl. festékbeégetés), akkor az 
alábbi tényez�ket kell figyelembe venni: 
• A CATA-DYNE h�sugárzó felületér�l kiinduló infravörös energia egyenes irányban terjed, 160°-

os kúpszöggel. 
• A sugárzás intenzitása a távolság négyzetével fordított arányban csökken. 
• A max felületi h�mérsékletek elérése céljából a f�tend� tárgyat olyan közel kell helyezni az 

infrasugárzóhoz, amennyire csak lehet. Festékbeégetésnél a festékfajta függvényében akár 2-3 
cm-es táv is megengedett, és nem célszer� 20 cm-nél nagyobb távolságot választani. Vizes 
bázisú festékeknél azonban 20~50 cm távolság is lehetséges. 
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• Amennyiben lehet, a h�sugárzó mérete igazodjon a f�tend� tárgy méretéhez. Célszer� a 
szárítókamrát úgy tervezni, hogy a benne elhelyezett sugárzók egyenként is ki/bekapcsolhatók 
legyenek. 

• Gondolni kell arra, hogy sötét tárgyak h�felvétele nagyobb, mint a világosaké. Ha a f�tend� 
térben olyan tárgy van, amit a h�terhelést�l meg akarunk kímélni (pl. m�anyag, gumi, stb.) azt 
egyrészt h�szigeteléssel kell ellátni, másrészt világos szín�re kell festeni. 

• Fa-, papír-, textilanyagokat tartósan nem lehet a CATA-DYNE infrasugárzóval melegíteni, mert 
megpörköl�dnek. 

 
 
14. TÉRF�TÉS 
 
Ha a készülék helyiségf�tést biztosít, akkor mindig ki kell számítani a helyiség h�veszteségét ill. a 
szükséges h�terhelést, figyelembe véve a természetes vagy mesterséges légcsere okozta 
h�veszteséget is. Mindenkor biztosítani kell a leveg� utánpótlást. 
A CATA-DYNE h�sugárzók alacsony intenzitású infravörös sugarakká alakítják át az üzemanyag 
gáz kémiai bontása során felszabaduló energiát. Ezek az infrasugarak melegítik fel az útjukban lév� 
tárgyakat – tehát nem a leveg�t! Minél közelebb van egy adott tárgy a h�sugárzóhoz, annál 
nagyobb energiamennyiséget vesz fel. 
A vázoltaknak megfelel�en a készülékek f�tési célú ideális elhelyezése: a padlóhoz minél közelebb 
(kb. 30 cm-re), úgy, hogy a sugárzási távon belül legyenek olyan tárgyak, amelyeket közvetlenül 
felmelegítenek, és amelyek átadják a h�t a helyiség leveg�jének is. Természetesen a 
véd�távolságokat mindenkor figyelembe kell venni.  
Ha az alacsonyan történ� felszerelést gyakorlati okok akadályozzák, akkor célszer� fejmagasság 
feletti elhelyezést választani úgy, hogy egyrészt a készülék alja a padlótól ne legyen magasabban 
2,40 m-nél, másrészt pedig legyen max 45°-ban lefele fordítva. 
Fejfeletti beépítésre nem érdemes 8,8 kW-nál kisebb készüléket alkalmazni. 
Ha az adott helyiséghez egyetlen készülék kell, akkor azt a hosszabb fal közepén kell elhelyezni. 
Több készülék esetén a legfontosabb az egyenletes elhelyezés, lehet�leg a helyiség kerületén. 
 
 
15. SZEMÉLYI BIZTONSÁG 
 
A Cata-Dyne lángmentes katalitikus gáz infrasugárzó nem termel szénmonoxidot, amennyiben 
földgázzal, propánnal vagy PéBé-vel használják. Megfelel� szell�ztetést kell azonban biztosítani, 
hogy egyrészt legyen oxigén utánpótlás, másrészt, hogy a keletkezett széndioxid távozzon.  
A készüléken véd�rács csak olyan beépítési módnál szükséges, ahol a sugárzó felületet véletlenül 
meg lehet érinteni. 
 
 
16. RENDELÉS 
 
Rendelésnél kérjük megadni a következ�ket: 
��CATA-DYNE típusszám 
��Üzemanyag: földgáz, propán vagy PéBé 
��Indító feszültség: 12, 24, 120 vagy 240 V 
��Kézi vezérlés a termomágneses biztonsági szeleppel vagy: 
��Elektronikus vezérlés termoelemmel vagy bimetall kapcsolóval 
��Tartozékok:  

��véd�rács, 
��fali függeszt� idomok 
��termosztát 
��nyomásszabályozó 
��szell�z� kürt� kivezetéssel 

��Számlázási és szállítási cím 
��Kért szállítási dátum 
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17. GARANCIA 
 
A gyártó CCI-Thermal Industries Ltd garantálja, hogy valamennyi általa gyártott és eladott láng 
nélküli infravörös h�sugárzó rendeltetésszer� használatra alkalmas, sem anyag, sem gyártási 
hibája nincs. A gyártó biztosítja, hogy amennyiben bebizonyosodik az általa el�állított termék 
valamely részér�l vagy egészér�l, hogy rendeltetésszer� használat mellett olyan szerelési vagy 
anyaghibája van, ami a normál üzemeltetését akadályozza, gazdaságtalanná, vagy lehetetlenné 
teszi, akkor a vonatkozó részt, vagy az egész berendezést javítja, vagy cseréli saját döntése 
alapján, feltéve, hogy az eladás egy (1) éven belül történt és feltéve, hogy a vásárló a készüléket 
saját költségére visszajuttatja a vásárlás helyére. 
 
A garancia azonnal megsz�nik, ha a felhasznált gáz üzemanyag savpárát, vizet, egyéb 
szennyez�dést tartalmaz, illetve a gáz kéntartalma magasabb a szabványban megengedettnél. 
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a felsorolt esetek általában csak a készülék élettartamát 
csökkentik, de az üzemelését csak csekély mértékben gátolják. Ha a készülék a szennyez�dés 
miatt üzemképtelenné válik, szállítsa vissza a keresked�höz, mivel javítható! 
A készülékek megbontása mindennem� garancia azonnali megsz�nését vonja maga után, bármely 
okból is történt a szétszerelés vagy átalakítás. 
Kies� id�, veszteség, vagy a m�ködés kieséséb�l származó kár nem képezi kártérítés vagy 
garanciális igény alapját. 
 
 
18. HIBAKERESÉS 
 
Miel�tt a lehetséges hibákat és azok javítását felsoroljuk, kérjük vegyék figyelembe az alábbiakat: 
 
TILOS: 
 
- a készülék sugárzó felületét vízzel, oldószerrel, nagynyomású leveg�vel vagy g�zzel, vagy 

folyadékkal mosni, kefélni. 
- üzemeltetni olyan készüléket, amelynek a sugárzó felülete vagy bármely egyéb része sérült. 
- a készüléket zárt térben üzemeltetni. 
- tönkrement vagy hiányzó alkatrészekkel üzemeltetni. 
- nem megfelel� elektromos hálózatról üzemeltetni. 
- gázfúvókát fölfúrni. 
- a készülék házát megfúrni vagy arra bármit ráhegeszteni. 
- a készüléket szétszedni. 
- a készülék felületén nyílt lángot alkalmazni. 
- a készülék katalizátor felületét átszúrni. 
- gázfajta váltást végrehajtani adattábla csere nélkül. 
 
 
MEGEL�Z� KARBANTARTÁS 
 
Az alábbiakban felsoroltakat rendszeresen végre kell hajtani.  
 
Ellen�rizze a nyomásszabályozók m�ködését: havonta  
Ellen�rizze a gázvezetékek tömítettségét: havonta 
Ellen�rizze, hogy a termoelemek megfelel�en pozícionáltak és rögzítettek: havonta 
Ellen�rizze a h�sugárzó esetleges mechanikai sérüléseit: havonta 
Ellen�rizze a h�sugárzó homlokfelületén elhelyezett h�elem  
(ha van) megfelel� rögzítettségét: havonta 
Egyenként ellen�rizze a gáznyomást készülékenként: kéthetente 
Ellen�rizze az elektromos hálózat épségét, különös tekintettel a csatlakozókra: kéthavonta 
Ellen�rizze a gázszelepek és szerelvények épségét, m�köd�képességét: kéthavonta 
Kényszerleveg�ztetésnél ellen�rizze a ventilátorokat és a légszállítást: hetente 
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HIBAKERESÉS ÉS JAVÍTÁS 
Jelenség Valószín� ok Megoldás 
Elektromos 
el�f�tés túl 
hosszú 

Nem megfelel� a feszültség ellátás 
F�t�felület elszennyez�dött 
 
El�f�tés biztosítása kioldott 
El�f�t� elem kiégett 

Mérjen áramer�sséget 
Ellen�rizze lézerh�mér�vel a felületet, 
keressen mechanikus sérüléseket 
Mérjen áramer�sséget 
Mérjen áramer�sséget 

Az infra 
teljesen 
rányitott gáz 
mellett sem 
elég meleg 

Nem megfelel� a nyomás 
H�fok el�írt érték túl alacsony 
Motoros szelep nem kap megfelel� 
feszültséget vagy meghibásodott 
Gázfúvóka eldugult 

Mérje meg és állítsa be 
Állítsa be 
A kézikönyv alapján ellen�rizze le és állítsa 
be 
Ellen�rizze és ha kell tisztítsa 

Nem érkezik 
gáz a CATA-
DYNE 
infrához 

Nincs gáz a rendszerben 
A motoros és mágnesszelepek nem 
kapnak feszültséget 
Túlnyomás határoló biztonsági 
szelep kioldott 
Áramlási iránnyal ellentétesen 
szerelt gázszerelvény 
Alacsony nyomású védelem kioldott 
vagy nincs jól beállítva 
Gáz szerelvények rossz sorrendben 
szerelve 
Gázcs� keresztmetszet kicsi 
 
Kis hálózati nyomás 
 
Nyomásérzékel� nem m�ködik 
 
 
Nyomásszabályzó meghibásodott 

Ellen�rizze a f�elzáró szelepet 
Ellen�rizze, nézze meg a vonatkozó 
kézikönyvet 
Ellen�rizze beállítását 
 
Ellen�rizze a gázterv alapján és javítsa 
 
A gázterv alapján ellen�rizze és állítsa be 
 
A gázterv alapján ellen�rizze és javítsa 
 
Ellen�rizze a gáztervben közölt 
számításokat 
Lépjen érintkezésbe a gázszolgáltatóval 
vagy cseréljen palackot 
Ellen�rizze, hogy nem ragadt-e le zárt 
állapotban vagy nincs-e megsérülve a 
diafragma 
Ellen�rz� manométerrel állapítsa meg 
m�köd�képességét, szükség esetén cserélje 

 
Bármely meghibásodás esetén el�ször mindig a következ�kkel kezdje: 
1. Ellen�rizze, hogy a készülék adattábláján szerepl� gázfajta megfelel e az Ön üzemanyagának. 
2. Gy�z�djön meg, hogy hálózati feszültsége azonos e a gép adattábláján megadottal. 
3. Ellen�rizze a gáznyomást, hogy megfelel e az adattáblán feltüntetettnek. 
4. Ellen�rizze a gázfúvóka állapotát: nincs e elszennyez�dve, eldugulva vagy megsérülve, mérete 

azonos e az adattáblán megadottéval. Ha a gáz állandóan szennyezett, alkalmazzon sz�r�t. 
5. Ellen�rizze az elektromos kábel méretét: elegend� e a keresztmetszete a szükséges 

áramer�sséghez? 
6. Ellen�rizze a mechanikus sérüléseket. A katalizátor felületen látható sérülések, lukak, kátrány- 

vagy festékszennyez�dések ill. egyéb látható alak ill. állapotváltozások jelzik, hogy a katalizátor 
cserére szorul: küldje vissza a készüléket a keresked�nek javítás céljára. 

7. Ha a katalizátor felülete bármely okból vizes lesz (páralekondenzálódás, es�víz stb.), akkor a 
készüléket száraz meleg helyen tárolva ki kell szárítani. Utána újból használható. 

8. A katalizátor élettartamát lényegesen lerövidíti az üzemanyag gáz vagy a légkör kéntartalma. A 
katalizátorpaplan cseréjét keresked�hálózatunkon keresztül biztosítjuk. 
 

 
Bármely kérdés esetén forduljon bizalommal a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz. 
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H�elem az elektronikus vezérléshez 
 

H�fok – termofeszültség összefüggés 25°C teremh�mérsékleten 
 

Feszültség Millivolt 2,75 3,00 3,75 4,25 5,00 5,75 

H�fok a h�elem érzékel�jén °C 107 121 135 149 163 177 
 
K-típusú h�elem feszültséggörbéje: 

 
K-típusú h�elem ábrája: 
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Bimetal tárcsás termosztát 

��������	
���

 

  
52P-B 

 
 

52P-B 

 
Szabványszámok: UL-E43273, CSA-LR67166 

Jellemz�k: Automata ki/bekapcsolás, nincs reset 

M�ködés B típus: az érintkez� a h�fokemelkedésre zár 

Érintkez� zárási h�foka: 80 ±4°C* 

Érintkez� nyitási h�foka: 70 ±3°C 

Várható élettartam: 100.000 kapcsolás 

Anyag Kerámia 

Kivitel: Zárt 

Elektromos jellemz�k: 250 VAC / 10 A, 125 VAC / 15 A 

Szigetelési ellenállás Több mint 1 mOhm 500 V egyenfeszültségen Meggerrel mérve 

Dielektromos szilárdság 1500 V váltó 1 percig vagy 1800 V váltó 1 másodpercig 

Elektromos csatlakozás: 0,25 késes 
 
*Ha a bimetal érzékel� felülete 80°C-ra melegszik, akkor a Cata-Dyne infrasugárzó 
katalizátorának bels� felülete az önfenntartó kémiai reakció h�mérséklet, azaz 121°C fölött 
van. 
 
Bels� felépítése: 

 
 
 
 


