
Instrukcja obs³ugi  
Zestaw nawiewny

BANAN 3
Przeznaczenie:

Zestaw nawiewny BANAN3 s³u¿y do przygotowania i  
orozprowadzenia ciep³ego powietrza (max do 180 C) z kapy nad 

paleniskiem kominkowym do pomieszczeñ mieszkalnych.

DARCO Sp. z o.o. 39-206 Pustków Osiedle 48 
tel. (014) 680 90 90, fax (014) 680 90 00

www.darco.com.pl, e-mail: darco@darco.com.pl

W sk³ad zestawu nawiewnego BANAN3 wchodz¹:

1. Bypass:
- zabezpiecza aparat nawiewny przed przegrzaniem,
- ogranicza temperaturê gor¹cego powietrza p³yn¹cego z 
kominka przez zassanie dodatkowego (ch³odnego) powietrza 
z otoczenia,

- odcina przep³yw gor¹cego powietrza do niepracuj¹cego (np. z 
powodu braku pr¹du) aparatu nawiewnego,

- filtruje gor¹ce powietrze,
- podnosi sprawnoœæ systemu ogrzewania kominowego.

2. Aparat nawiewny:
- posiada odizolowany termicznie i akustycznie wentylator 
nadmuchuj¹cy powietrze, 

o- posiada termostat o zakresie nastaw od 10 - 150 C. Gdy 
temperatura w kapie kominka osi¹gnie nastawion¹ wartoœæ 
zestaw nawiewny uruchamia siê automatycznie wymuszaj¹c 
przep³yw ciep³ego powietrza, poni¿ej tej temperatury zestaw 
samoczynnie siê wy³¹cza (np. gdy w kominku siê nie pali).

Zastosowanie:

Zasada dzia³ania

1. Temperatura w kapie kominka poni¿ej temperatury startu 
automatycznego regulatora obrotów ARO  w cyklu AUT. (40°C)

2. Temperatura w kapie kominka od 40°C do 70 °C

3. Temperatura w kapie jest wysoka od 70°C do 160°C

4. Aparat nawiewny nie pracuje, np. brak pr¹du

Wymiary:

Pozycja:
A - bypass BAN3; B - aparat nawiewny AN3; C - klapowy zawór zwrotny 
ZZB125; D - filtr;
1 - króciec wlotu; 2 - króciec bypassa; 3 - króciec wylotu; 4 - zapinka

O147

652

50

D

8
0

4 B

pionowo

kierunek 
przep³ywu 
powietrza

327

50

157

O
1

4
7

O
1

4
7

3
2

6

1
5

0

Materia³ Przeznaczenie

blacha ocynkowana ogrzewanie powietrzne
wentylacja nawiewno-wywiewna
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Monta¿:

1.Umiejscowienie zestawu:
zapewniæ wentylacjê silnika, nie zabudowywaæ zestawu nawiewnego, 
uszkodzenia powsta³e w wyniku nieprawid³owego monta¿u nie 
podlegaj¹ gwarancji.

2.Ustawienie:
ustawiæ zestaw nawiewny na gumowych nó¿kach w odleg³oœci do 4 m 
od paleniska, rozmieszczaj¹c jednoczeœnie wyloty ciep³ego powietrza 
nie dalej ni¿ 10 m od aparatu.

Uwaga:
- w ¿adnym przypadku zestawu nie wolno montowaæ w kapie kominka,
- zabrania siê zabudowy zestawu nawiewnego materia³ami 

izolacyjnymi (komora przep³ywowa aparatu jest izolowana), 
- zestaw nawiewny nale¿y umieœciæ  w miejscu ³atwo dostêpnym, w 

którym bêdzie zapewniony dop³yw powietrza dla odpowiedniej  
wentylacji silnika, temperatura otoczenia nie mo¿e przekroczyæ 

o50 C,
- zestawu nie nale¿y montowaæ w pomieszczeniach o du¿ej, 

nienaturalnej wilgotnoœci oraz w miejscach, gdzie mo¿e dojœæ do jego 
zalania wod¹,

- nie wolno za³¹czaæ zestawu, jeœli w zestawie lub w przewodach 
rozprowadzaj¹cych ciep³o znajduj¹ siê zanieczyszczenia lub 
jakiekolwiek przedmioty i ciecze,

- nie wolno za³¹czaæ zestawu przy du¿ym zapyleniu pomieszczenia, w 
którym znajduje siê kominek np. podczas budowy kominka i ciêcia 
pi³¹ elementów z kamienia.

3. Kapa kominka:
po³¹czyæ rur¹ elastyczn¹ wylot dystrybutora lub komorê grzewcz¹ z 
wlotem zestawu nawiewnego.

4. Rozprowadzenie powietrza:
wylot zestawu nawiewnego pod³¹czyæ z uk³adem rozprowadzenia 
ciep³ego powietrza stosuj¹c rurê elastyczn¹ oraz potrzebne elementy 
d³ugoœciowe, skrzynki rozdzielcze, kszta³tki i nawiewniki (kratki lub 
anemostaty).

5. Kratki wylotowe i anemostaty:
nie zamykaæ ca³kowicie kratek i anemostatów a jedynie zbilansowaæ 
iloœci nap³ywaj¹cego ciep³ego powietrza do pomieszczeñ. Dla 
zapewnienia prawid³owej pracy systemu konieczne jest zapewnienie 
powrotu powietrza do pomieszczenia z kominkiem np. pod drzwiami 
lub poprzez otwory w drzwiach.

6. Uruchomienie:
przy pod³¹czeniu zestawu nawiewnego ustawiæ wartoœæ temperatury 
za³¹czania aparatu nawiewnego na pokrêtle termostatu 
umieszczonego w aparacie nawiewnym - na wprost naklejki na 

oaparacie. Je¿eli termostat zostanie nastawiony na 50 C, to po 
osi¹gniêciu tej temperatury w przewodzie aparat zacznie pracowaæ, a 

opo obni¿eniu poni¿ej  50 C wy³¹czy siê.

Schemat  pod³¹czenia elektrycznego zestawu:

Aparat nawiewny na poddaszu (nad sufitem podwieszanym) 

Wymogi bezpieczeñstwa:   

1. Pod³¹czenie aparatu nawiewnego do zasilania powinien dokonaæ elektryk posiadaj¹cy stosowne uprawnienia.
2. Ka¿dorazowo przed monta¿em, przegl¹dem i konserwacj¹ od³¹czyæ zasilanie elektryczne.
3. Unikaæ kontaktu kabla zasilania z obudow¹ aparatu lub innymi gor¹cymi przedmiotami.
4. Chroniæ przewód zasilania przed przeciêciem, rozerwaniem lub wyrwaniem z aparatu.
5. Nie umieszczaæ aparatu na powierzchni ³atwopalnej i w otoczeniu substancji (materia³ów) ³atwopalnych.
6. Nie przy³¹czaæ aparatu bez wyposa¿enia kominka w kratki dekompresyjne (kratki te nie mog¹ byæ przys³aniane na przyk³ad ¿aluzj¹).
7. Stosowaæ przewody powietrzne izolowane, unikaj¹c jednoczeœnie du¿ych za³amañ powoduj¹cych zmniejszenie wydajnoœci nawiewu.
8. Niniejszy sprzêt nie jest przeznaczony do u¿ytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnoœci fizycznej, czuciowej lub 

psychicznej, lub osoby nie maj¹ce doœwiadczenia lub znajomoœci sprzêtu, chyba ¿e odbywa siê to pod nadzorem lub zgodnie z 
instrukcj¹ u¿ytkowania sprzêtu, przekazanej przez osoby odpowiadaj¹ce za ich bezpieczeñstwo.
Nale¿y zwracaæ uwagê na dzieci, aby nie bawi³y siê sprzêtem.
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BAN

“Bypass outlet duct
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3Wydajnoœæ* [m /h] 800

Moc* [W] 145

Prêdkoœæ obrotowa* [obr/min] 1350

Napiêcie* [V/Hz] 230/50

Natê¿enie* [A] 0,60

Ciœnienie akustyczne* [dB] 65

Waga [kg] 12,5

Zakres nastaw termostatu* 10 - 150  C

Max. temperatura otoczenia < 50  C

Wymiary 652x325x398

Wykrywanie i usuwanie usterek:

Zak³ócenie

Urz¹dzenie nie w³¹cza siê. I. Brak napiêcia elektrycznego. Sprawdziæ bezpiecznik sieciowy, przewód 
elektryczny, wtyczkê, gniazdko lub kostkê
(w razie potrzeby zleciæ wymianê elektrykowi).

    Prze³¹czyæ w³¹cznik w po³o¿enie MAN lub AUT.
II. W³¹cznik automatycznego regulatora 
obrotów  ARO ustawiony w po³o¿eniu OFF.

G³oœna praca aparatu
nawiewnego.

I. Nieprawid³owe po³o¿enie zestawu 
nawiewnego.

   Zestaw nawiewny nale¿y ustawiæ na gumowych
   nó¿kach (jest to prawid³owa pozycja pracy).

   Dokrêciæ przewody z wiêksz¹ si³¹, wykluczaj¹c
   ich obrót.

III. Rury doprowadzaj¹ce s¹ zbyt s³abo przy-
mocowane do króæców aparatu.

Przyczyna Usuniêcie

Minimalna temperatura pracy, przy której w³¹cza
siê zestaw ustawiona powy¿ej temperatury 
dop³ywaj¹cego powietrza; zmniejszyæ ustawienie
temperatury na termostacie.

III. Zbyt niska temperatura w kapie kominka.

  Zmieniæ umiejscowienie zestawu.
II. Niew³aœciwe umieszczenie zestawu 
nawiewnego np. na powierzchni blachy 
przenosz¹cej drgania.

Zamieniæ przewody sztywne na odcinki rur 
elastycznych, aby unikn¹æ przenoszenia drgañ 
z aparatu na system rozprowadzania powietrza.

IV. Wykonanie pod³¹czeñ wlotu, wylotu i 
bypassa zestawu rurami metalowymi 
sztywnymi. 

Charakterystyka  wydajnoœci i mocy BANAN3

Parametry techniczne BANAN3:
Uwaga: 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów 
technicznych, bez wczeœniejszego powiadomienia.
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W przypadku pojawienia siê problemów z uruchomieniem lub prac¹ zestawu prosimy o zastosowanie siê do poni¿szych procedur 
postêpowania. Czêsto przyczyny problemów s¹ b³ahe i mo¿liwe do usuniêcia we w³asnym zakresie. PODCZAS USUWANIA USTEREK 
URZ¥DZENIE OD£¥CZYÆ OD NAPIÊCIA.
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Max.temp. zasilaj¹cego powietrza 180  C

* parametry aparatu nawiewnego AN3



KARTA GWARANCYJNA

Podpis kontroli jakoœci: .......................................

Pieczêæ sprzedawcy
.............................................................

Data sprzeda¿y
.............................................................

Krótki opis uszkodzenia lub ujawnionej wady:

Nazwa i adres zg³aszaj¹cego reklamacjê:

Przed³u¿ono gwarancjê do  dnia

.............................................................
Pieczêæ

Nr seryjny: .......................................

Zestaw Nawiewny 

BANAN3

Zapozna³em siê i akceptujê warunki gwarancji:

.............................................................

(Wype³nia producent)
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 “DARCO” Sp. z o.o. 39-206 Pustków Osiedle 48 udziela gwarancji na bezawaryjn¹ pracê zestawu nawiewnego 
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obs³ugi.

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesi¹ce od daty zakupu wyrobu przez u¿ytkownika (data zakupu musi byæ zgodna  z dat¹ wystawienia dowodu 
zakupu).

2. Gwarancja zapewnia bezp³atne usuniêcie usterek spowodowanych wadliwymi czêœciami i/lub defektami produkcyjnymi, co mo¿e byæ 
stwierdzone na podstawie wstêpnych oglêdzin dokonanych przez sprzedawcê.

3. Gwarancja wygasa i producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za usterki powsta³e z nastêpuj¹cych przyczyn:
a) uszkodzeñ mechanicznych wynikaj¹cych z niew³aœciwego transportu i prze³adunku,
b) uszkodzeñ wynik³ych na skutek po¿aru, powodzi, uderzenia pioruna czy te¿ innych klêsk ¿ywio³owych, nieprzewidzianych wypadków,
c) niezgodnego z instrukcj¹ monta¿u,
d) dokonania demonta¿u, przeróbek, napraw lub wymiany czêœci bez zgody producenta,
e) zu¿ycia czêœci w normalnym trybie eksploatacyjnym,
f) uszkodzeñ wynik³ych z silnego zabrudzenia aparatu np. podczas jego eksploatacji w czasie budowy kominka.

4. Konsumentowi przys³uguje prawo wymiany zakupionego wyrobu na nowy je¿eli wyrób by³ dwukrotnie naprawiany i uleg³ uszkodzeniu po raz 
trzeci.

5. Warunkiem wykonania przez Konsumenta uprawnieñ wynikaj¹cych z niniejszej gwarancji jest dostarczenie wadliwego produktu 
bezpoœrednio do punktu sprzeda¿y oraz przedstawienie ³¹cznie:
a) poprawnie wype³nionej karty gwarancyjnej,
b) wa¿nego dowodu zakupu.

Sprzedawca i konsument musz¹ dopilnowaæ, aby karta gwarancyjna by³a poprawnie wype³niona a w szczególnoœci, aby w karcie 
gwarancyjnej zosta³y ujawnione co najmniej: imiê i nazwisko lub nazwa Konsumenta,  jego adres, data zakupu, stempel sprzedawcy i 
jego podpis oraz podpis Konsumenta akceptuj¹cy warunki niniejszej gwarancji. Karta gwarancyjna wype³niona w sposób niepe³ny 
lub niew³aœciwy nie nabierze mocy prawnej. 
6. W sprawach nie omówionych w niniejszej gwarancji maj¹ zastosowanie szczególne warunki sprzeda¿y konsumenckiej (Dz.U. Nr 141, 

pozycja. 1176).

(W114218 wzór zastrz. W UPRP)

Uszkodzenia mechaniczne powsta³e podszas transportu oraz w wyniku nieprawid³owego u¿ytkowania nie podlegaj¹ naprawie
 gwarancyjnej.
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Przed ka¿dym sezonem grzewczym sprawdziæ:
1. Stan zanieczyszczenia komory bapassa, wyczyœciæ filtr 

umieszczony w bypassie, komorê przep³ywow¹ aparatu. Usun¹æ 
py³y osadzone na œciankach i w filtrze.  

2. Obudowa  aparatu od strony silnika - musi byæ wolna od wszelkich 
zanieczyszczeñ i zabudowañ. Nale¿y zapewniæ dop³yw powietrza 
dla odpowiedniej wentylacji silnika. 

3. Dla u³atwienia czyszczenia od³¹czyæ bypass od aparatu nawiewnego 
przez rozpiêcie czterech zapinek po bokach.

Eksploatacja i konserwacja aparatu: Deklaracja zgodnoœci: 

 DZ nr 23/2007 z dnia 11 wrzeœnia 2007
 Rok oznaczenia znakiem CE: 07

Instrukcja obs³ugi BANAN3 1/2010
Obowi¹zuje od 11/08/10
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