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Οδηγίερ αζθαλείαρ
Μελ ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα πξηλ ζπλδεζεί κε ηνλ ιέβεηα θαη ν ιέβεηαο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ
θαπλνδόρν.
πζηήλεηαη ε ρξήζε κάζθαο πξνζηαζίαο όηαλ κεηαρεηξίδεζηε pellet.
Σν ιεβεηνζηάζην όπνπ εγθαζίζηαηαη ν θαπζηήξαο πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο
θαλνληζκνύο ησλ ηζρύνλησλ θαλνληζκώλ.
Όιεο νη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ από εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηία.
Απαγνξεύεηαη ε απνζήθεπζε εύθιεθησλ πιηθώλ δίπια ζηνλ θαπζηήξα.

Πποζοσή
 Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ή παξέκβαζε ζηνλ θαπζηήξα ρσξίο γξαπηή άδεηα ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
 Υξεζηκνπνηείηε κόλν αληαιιαθηηθά πνπ παξαδίδνληαη ή εγθξίλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα
απνθπγή βιάβεο ζηνλ θαπζηήξα θαη θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ.
 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο επηηξέπνληαη κόλν εθόζνλ έρεη απνζπλδεζεί ν θαπζηήξαο από ηελ ειεθηξηθή
παξνρή. Πξέπεη λα αθαηξεζεί ε πιαθέηα από ηνλ θαπζηήξα.
 Μελ αλνίγεηε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα ελώ ιεηηνπξγεί ν θαπζηήξαο.

Ο καςζηήπαρ πληποί ηιρ παπακάηυ πποδιαγπαθέρ και οδηγίερ:
Οδεγία 2004/108/EC
Οδεγία 2006/95/EC
Οδεγία 2001/95/EC
Οδεγία 2006/42/EC

EN 15270 2008
EN 230 2005
EN 60370-2-5 2002
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Πεπιεσόμενα ζςζκεςαζίαρ
Ο θαπζηήξαο παξαδίδεηαη κε ηα αθόινπζα εμαξηήκαηα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ράξα
Κνξκόο θαπζηήξα
Γαθηύιηνη ζύζθηγμεο γηα ηνλ ζσιήλα (x2)
Φιάληδα
Κεξακηθό ζηεγαλσηηθό
7-πνιηθή θίζα
Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Πεπιγπαθή
Ο θαπζηήξαο PV 30a είλαη θαπζηήξαο pellet θαη πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε pellet μύινπ δηακέηξνπ 6 ή 8
mm. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ θαπζηήξα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαύζηκν.
Η κνλαδηθή θαηαζθεπή ηνπ PV 30a επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ κε δηάθνξνπο ηύπνπο ιεβήησλ πγξώλ ή
ζηεξώλ θαπζίκσλ. Ο θαπζηήξαο PV 30a ζπλδέεηαη ζην ιέβεηα κε θιάληδα 90 mm (όκνηα κε θαπζηήξεο
πεηξειαίνπ).
Ο θαπζηήξαο δηαζέηεη ζεξκνζηάηε αζθαιείαο, εύηεθην ιάζηηρν ηξνθνδνζίαο, αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο θαη
βνεζεηηθή κπαηαξία γηα πξνζηαζία έλαληη επηζηξνθήο θιόγαο.
ην ζρήκα 1 θαίλνληαη ηα θύξηα εμαξηήκαηα ηνπ θαπζηήξα.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δζηία θαύζεο
Δζσηεξηθόο θνριίαο
Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο
Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο
Πιεθηξνιόγην
Οζόλε
Μπαηαξία πξνζηαζίαο
Φίζα ζύλδεζεο

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Κηλεηήξαο θνριία
Φπζεηήξαο
Αηζζεηήξαο ζηάζκεο θαπζίκνπ
Πεξηθόριην ζύλδεζεο
Φσηνθύηηαξν
Αληίζηαζε έλαπζεο
ράξα

ρήκα 1 Κύξηα εμαξηήκαηα θαπζηήξα

Γιαζηάζειρ

ρήκα 2 Δηαζηάζεηο
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Πίλαθαο 1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
L
ολικό μήκορ
L1
μήκορ κοπμού καςζηήπα
L2
μήκορ εζηίαρ καύζηρ
ØD
διάμεηπορ εζηίαρ καύζηρ
ØD1 διάμεηπορ λαιμού εζηίαρ καύζηρ
ØD2 διάμεηπορ ειζόδος εζ. κοσλία
H
ολικό ύτορ
Η1
ύτορ καλύμμαηορ καςζηήπα
W
ολικό πλάηορ
W1
πλάηορ καλύμμαηορ καςζηήπα
Βάπορ
Παποσή πεύμαηορ
Μέγιζηη ιζσύρ
Μέζη ιζσύρ
Ιζσύρ ζε αναμονή
ηάθμη θοπύβος
1
Κλάζη εκπομπών
Θεπμοκπαζία λειηοςπγίαρ
Ονομαζηική θεπμική ιζσύρ
Δλάσιζηη θεπμική ιζσύρ

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
VAC
W
W
W
dB
ν
C
kW
kW

550
230
203
163
88,9
60
250
200
220
204
12,5
220-240
570
25-40
7
52
5
0-60
30
14

1. Καηά ΔΝ 15270

Καύζιμο
Ο θαπζηήξαο PV 30a ρξεζηκνπνηεί σο θαύζηκν pellets μύινπ. Σα pellets είλαη έλα ζπκππθλσκέλν θαη
νκνγελνπνηεκέλν θαύζηκν θαηαζθεπαζκέλν από πξηνλίδη θαη θαηάινηπα πινηνκίαο. Σα pellets ζπκπηέδνληαη
ζε πςειή ζεξκνθξαζία, ρσξίο ηελ πξνζζήθε θάπνηνπ άιινπ πιηθνύ. Σα pellets ζπγθξαηνύληαη ράξε ζε έλα
θπζηθό ζπζηαηηθό ηνπ μύινπ, ηε ιηγλίλε. Σα pellets είλαη CO2 neutral (νπδέηεξν) θαη αλαλεώζηκν θαύζηκν.
Σα pellets πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλό θαη εμαεξηδόκελν ρώξν. πζηήλεηαη ε ρξήζε κάζθαο όηαλ
κεηαρεηξίδεζηε pellets.
ηνλ θαπζηήξα PV 30a κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν πξώηεο πνηόηεηαο pellet μύινπ. Η αλαπιήξσζε
θαπζίκνπ πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ αδεηάζεη ηειείσο ε δεμακελή απνζήθεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί
απηό, ν θαπζηήξαο ζα πξέπεη λα επαλεθθηλεζεί ρεηξνθίλεηα, θαη ε πιήξσζε ηνπ εμσηεξηθνύ θνριία κπνξεί
λα δηαξθέζεη έσο θαη 20 ιεπηά..
Πίλαθαο 2 Ιδηόηεηεο pellet
Ππώηη ύλη
Θεπμογόνορ δύναμη
Πςκνόηηηα
Όγκορ 1 ηόνος
Γιάμεηπορ
Μήκορ
Πεπιεκηικόηηηα ςγπαζίαρ
Πεπιεκηικόηηηα ζηάσηηρ
Ιζοδςναμία με 1000 lit πεηπελαίος

πξηνλίδη θαη θαηάινηπα πινηνκίαο
4700-5100 kWh/ton
3
πεξίπνπ 650-670 kg/m
3
1,5-1,6 m
6-10 mm
3-5 x δηάκεηξνο
8-10 %
<1% (~0,5%)
3
πεξίπνπ 2 ηόλνη ή 3 m
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Δγκαηάζηαζη
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα
ρξεηάδεζηε ηα παξαθάησ εξγαιεία:





Κιεηδί no. 13 γηα πξνζαξκνγή ηεο θιάληδαο ηνπ θαπζηήξα ζηνλ ιέβεηα
Κιεηδί no. 10 γηα ζύλδεζε ηνπ θνξκνύ ηνπ θαπζηήξα κε ηελ εζηία θαύζεο θαη ηεο θάησ ζράξαο
ηαπξνθαηζάβηδν γηα πξνζαξκνγή ηνπ θαιύκκαηνο ηνπ θαπζηήξα
Δμάγσλν θιεηδί (alen) 4 mm γηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θαπζηήξα ζηελ θιάληδα

Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ηνλ θαπζηήξα, ν ιέβεηαο πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο:








Η πόξηα ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα δηαζέηεη άλνηγκα 90 mm (ζπξίδα θαπζηήξα πεηξειαίνπ)
Σν πάρνο ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα είλαη ιηγόηεξν από 100 mm
Η θαηαζθεπή ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα επηηξέπεη ην άλνηγκα ηεο πόξηαο κε ηνλ θαπζηήξα ζπλδεδεκέλν
θαη λα επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζηάρηεο από ηελ εζηία. Δάλ ε πόξηα ηνπ ιέβεηα είλαη πνιύ
ζηελή γηα λα αλνίγεη κε ηνλ θαπζηήξα, ηόηε πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ πξόζζεηνη κεληεζέδεο.
Δάλ δελ ππάξρεη επαξθήο ππνπίεζε (κηθξόηεξε από 5 Pa), πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θπζεηήξαο
ειθπζκνύ γηα ηα θαπζαέξηα.
Σν ιεβεηνζηάζην όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν θαπζηήξαο πξέπεη λα πιεξνί όινπο ηνπο
θαλνληζκνύο θαη ηηο ζπζηάζεηο πνπ ππαγνξεύνληαη από ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
Ο ιέβεηαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρώξνο γηα θαζαξηζκό
ηνπ θαπζηήξα, ηνπ ιέβεηα, ηεο θαπλνδόρνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζηάρηεο.
o

Δάλ ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ έμνδν ηεο θακηλάδαο είλαη κηθξόηεξε από 80 C, ππάξρεη
θίλδπλνο ζπκπύθλσζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλαο ζσιήλαο ζε όιν ην κήθνο
ηεο θακηλάδαο.
ημείυζη: πζηήλεηαη ε ρξήζε αλαιπηή θαπζαεξίσλ γηα ηελ ξύζκηζε ηνπ θαπζηήξα. Ο θαπζηήξαο πξέπεη
λα ξπζκηζηεί επίζεο κε αλαιπηή όηαλ αιιάδεηε ην κέγεζνο ή ηελ πνηόηεηα ησλ pellets.

Απαιηήζειρ λέβηηα
Οη θαπζηήξεο pellet απαηηνύλ ηαθηηθό θαζαξηζκό θαη γηα απηό ε θαηαζθεπή ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα επηηξέπεη
ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ρσξίο αθαίξεζε ηνπ θαπζηήξα. Σν ειάρηζην κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο ζην ιέβεηα
εμαξηάηαη από ηε ζέζε ησλ κεληεζέδσλ ηεο πόξηαο θαη ην αληίζηξνθν. Σν ζρήκα 3 δείρλεη ηελ πεξίπησζε.
Σν ζεκείν C είλαη πνιύ ζεκαληηθό.
Γηα λα δηαηεξεζεί ην πιάηνο ηεο πόξηαο ζην ειάρηζην θαη ην άλνηγκα κηθξό, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
δηπιόο κεληεζέο. Καζώο νη δηπινί κεληεζέδεο πξνζζέηνπλ έλα βαζκό ειεπζεξίαο, ε πόξηα πξέπεη λα
ζηεξεώλεηαη θαη ζηηο δύν πιεπξέο. πξόκελεο πόξηεο κε νδεγεηηθέο ξάγηεο είλαη επίζεο δπλαηή επηινγή.

ρήκα 3 Θέζε κεληεζέδσλ θαη κέγεζνο αλνίγκαηνο ιέβεηα
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ρήκα
ρήκα7 4Δηπινί
Δηπινίκεληεζέδεο
κεληεζέδεο

Σν κήθνο ηνπ θινγνζαιάκνπ ηνπ ιέβεηα L (ζρήκα 5) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5 θνξέο ην κήθνο ηεο
εζηίαο θαύζεο ηνπ θαπζηήξα. Γηα ηνλ θαπζηήξα PV 30a, ην ειάρηζην απνδεθηό είλαη 500 mm (κε κήθνο L1
πεξίπνπ 300 mm). Σν ύςνο πξέπεη λα είλαη αξθεηό ώζηε λα επηηξέπεη κηα απόζηαζε H1 θάησ από ηνλ
θαπζηήξα πεξίπνπ 100 mm γηα ηε ζηάρηε.
Διάρηζηνο δηαζηάζεηο L θαη H γηα PV 30a: L≥500mm; H≥370mm

ρήκα 5 Απαηηήζεηο θινγνζαιάκνπ ιέβεηα

Ο θαπζηήξαο ηνπνζεηείηαη ζηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα κε ηελ ζπκπεξηιακβαλόκελε θιάληδα θαπζηήξα
πεηξειαίνπ. Ο θύθινο ησλ νπώλ γηα ηηο βίδεο θαη ην κέγεζνο ησλ θνριηώλ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί
ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο θιάληδεο. Οη δηαζηάζεηο D1 θαη D2 ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 5 ηζρύνπλ κόλν
γηα ηηο εξγνζηαζηαθέο θιάληδεο.

Πίλαθαο 5 Δηαζηάζεηο θιάληδαο θαπζηήξα
ØD νπή γηα ηνλ ιαηκό ηεο εζηίαο θαύζεο
ØD1 δηάκεηξνο θύθινπ θνριηώλ θιάληδαο
ØD2 νπή θνριηώλ

mm
mm
mm
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90
130…150
8…9

ρήκα 6 Δηαζηάζεηο εξγνζηαζηαθήο θιάληδαο

Καςζηήπαρ
Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ζσζηά ηνλ θαπζηήξα πξέπεη λα θάλεηε ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ηνπ θαπζηήξα μεβηδώλνληαο ηηο 4 βίδεο ηνπ θαιύκκαηνο. Γελ είλαη απαξαίηεην λα
αθαηξέζεηε ηηο βίδεο.

2. Αθαηξέζηε ηελ εζηία θαύζεο από ηνλ θαπζηήξα αθαηξώληαο ην πεξηθόριην Μ6 πνπ ζπλδέεη ηα δύν κέξε
ηνπ θαπζηήξα. Υσξίζηε ηα δύν κέξε ηνπ θαπζηήξα ηξαβώληαο ηελ εζηία θαη πεξηζηξέθνληάο ην ειαθξά
ηαπηόρξνλα.
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3. Πξνζαξκόζηε ηελ θιάληδα (2) ηνπ θαπζηήξα ζηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα (1). Βεβαησζείηε όηη ην άλνηγκα ηεο
θιάληδαο θαη ην άλνηγκα ηνπ ιέβεηα είλαη επζπγξακκηζκέλα.

4. Πξνζαξκόζηε ηελ εζηία θαύζεο (8). Θα πξέπεη λα βάιεηε ην θεξακηθό ζηεγαλσηηθό (4) ζηελ ζηελή
πιεπξά ηεο εζηίαο θαη κεηά λα βάιεηε ηελ εζηία δηακέζνπ ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα κε ηέηνην ηξόπν έηζη
ώζηε ην ηνίρσκα ηεο εζηίαο λα εθάπηεηαη κε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα. ηεξεώζηε ηελ εζηία κε δύν βίδεο
(10) ζηελ θιάληδα.
Πξνζνρή! Η εζηία θαύζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε ζράξα ζην εζσηεξηθό λα είλαη
όζν ην δπλαηόλ πην νξηδόληηα. Η ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλή
γηα απνθπγή δηαξξνήο θαπζαεξίνπ.
5. πλδέζηε ηνλ θνξκό ηνπ θαπζηήξα κε ηελ εζηία όπσο ήηαλ πξηλ από ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ζην βήκα
2.
6. Δλώζηε ηα δύν ηκήκαηα ηνπ θαπζηήξα κε ην παμηκάδη Μ6 (9). Σν παμηκάδη πξέπεη λα βηδσζεί ζθηρηά
αιιά όρη πάξα πνιύ. Σα ηκήκαηα ηνπ θαπζηήξα είλαη ζπλδεδεκέλα ζσζηά όηαλ δελ ππάξρεη απόζηαζε
κεηαμύ ηνπ ζεκαδηνύ ζηνλ ιαηκό ζύλδεζεο (κία γξακκή ζεκαδεκέλε κε καξθαδόξν) θαη ηνπ θνξκνύ ηνπ
θαπζηήξα.
7. Βεβαησζείηε πσο ηα δύν ηκήκαηα ηνπ θαπζηήξα είλαη ζπλδεδεκέλα ζσζηά. Βεβαησζείηε πσο όηαλ
θνηηάδεηε κέζα από ηελ εζηία ε άθξε ηεο αληίζηαζεο έλαπζεο είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ην ηνίρσκα. Ο
ζσιήλαο
ηνπ
εζσηεξηθνύ
θνριία
πξέπεη
λα
θηάλεη
έσο
ην
άλνηγκα.

Πξνζνρή! Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα πάληα λα βεβαηώλεζηε όηη ε άθξε ηεο αληίζηαζεο είλαη
ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην άλνηγκα θαη δελ έρεη θνιιήζεη πίζσ από ην δηαρσξηζηηθό ηνίρσκα.
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Γεξαμενή pellet
Ο θαπζηήξαο , ν θνριίαο θαη ε δεμακελή pellet είλαη έλα εληαίν ζύζηεκα. Σν κέγεζνο θαη ε ζέζε ηεο
δεμακελήο pellet εμαξηώληαη από ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Όηαλ
επηιέγεηε δεμακελή pellet πξέπεη λα ππνινγίδεηε ηα παξαθάησ:





Δάλ ε δεμακελή pellet είλαη ζηνλ ίδην ρώξν κε ηνλ ιέβεηα, ηόηε ην κέγεζνο ηεο δεμακελήο δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 500 ιίηξα (πεξίπνπ 350 kg).
Η δεμακελή πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ππξίκαρα πιηθά.
Η δεμακελή πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ν θνριίαο
ν
ηξνθνδνζίαο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 45 .
πζηήλεηαη ε ρξήζε δεμακελήο πνπ θιείλεη κε θάιπκκα.

Δξυηεπικόρ κοσλίαρ
Ο εμσηεξηθόο θνριίαο κεηαθέξεη pellets από ηελ δεμακελή pellet ζηνλ θαπζηήξα. Ο θαπζηήξαο ειέγρεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θνριία. Ο θνριίαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ θαπζηήξα κε έλα εηδηθό ιάζηηρν. Σν ιάζηηρν
απηό είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εύηεθην πιηθό πνπ δξα σο κέηξν πξνζηαζίαο έλαληη ζε επηζηξνθή θιόγαο.
Ο θνριίαο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε δεμακελή απνζήθεπζεο ή άιιε δηάηαμε, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο
ζην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο.
Σν ζρήκα 7 δείρλεη ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ εμσηεξηθνύ θνριία. Καζώο ην ιάζηηρν είλαη ζπζθεπή
αζθαιείαο, πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απζηεξά όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Η θάζεηε απόζηαζε κεηαμύ
ηεο εμόδνπ ηνπ θνριία θαη ηεο εηζόδνπ ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 40-70 cm θαη ε νξηδόληηα
ν
κεηαηόπηζε 10-20 cm (ηππηθή θιίζε θνριία 30-45 ). Ο εμσηεξηθόο θνριίαο δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κε
ν
ν
θιίζε κεγαιύηεξε από 45 . Σν ιάζηηρν πξέπεη λα είλαη ππό γσλία 50 ή πεξηζζόηεξν γηα λα εμαζθαιίζεη
ηελ ειεύζεξε πηώζε ηνπ θαπζίκνπ.

ρήκα 7 Εγθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ θνριία (κήθε ζε mm)

Ηλεκηπική ζύνδεζη
Ο θαπζηήξαο δηαζέηεη ηππηθό θηο θαπζηήξα κε 7 επαθέο. Η ειεθηξηθή ζύλδεζε πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ
ιέβεηα. πλήζσο ν θαπζηήξαο ζπλδέεηαη κε ηνλ ιέβεηα κε 5-απιό θαιώδην. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε
ζύλδεζε κε 4-πιό θαιώδην.
Πξνζνρή! Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζηνλ θαπζηήξα πξέπεη λα γίλνπλ από εηδηθεπκέλν επαγγεικαηία.
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ρήκα 8 ύλδεζε κε 5-πιό θαιώδην

ρήκα 9 ύλδεζε κε 4-πιό θαιώδην

ρήκα 15 Ηιεθηξηθό ζρεδηάγξακκα

Chs – Σεξκαηηθό γείσζεο
Μ1 – Αλεκηζηήξαο
Μ2 – Αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ*
Μ3 – Δμσηεξηθόο θνριίαο
Μ4 – Δζσηεξηθόο θνριίαο
Ot – Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο
PLC – πιαθέηα ειέγρνπ
R1 – Φσηνθύηηαξν
SBB – Πιαθέηα ειεγθηή
Se – Αληίζηαζε έλαπζεο
TR - Μεηαζρεκαηηζηήο
Tt – Θεξκνζηάηεο ιέβεηα
*Ο αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ εγθαζίζηαηαη κόλν εάλ δελ ππάξρεη επαξθήο ειθπζκόο. Ο αλεκηζηήξαο
θαπζαεξίσλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαπζηήξα.
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Λειηοςπγία
Ο θαπζηήξαο ειέγρεηαη κέζσ δηαδξαζηηθνύ κελνύ. Η νζόλε LCD (1) εκθαλίδεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ κελνύ,
εμέιημε ιεηηνπξγηώλ θηι. Η θίηξηλε ιπρλία (2) ππνδεηθλύεη ηελ παξνπζία θιόγαο ζηελ εζηία θαύζεο. Δάλ ε
ιπρλία απηή αλαβνζβήλεη, ν ιέβεηαο είλαη εθηόο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. Η ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαίλεηαη
ζηελ νζόλε. Η πξάζηλε ιπρλία (3) ππνδεηθλύεη εάλ ππάξρεη θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα. Σα πιεθηξνιόγην
ειέγρνπ (4) απνηειείηαη από ηέζζεξα πιήθηξα θαη επηηξέπεη πεξηήγεζε ζην κελνύ θαη αιιαγή παξακέηξσλ.
Γηα λα κεηαθηλεζείηε ζην κελνύ παηήζηε ηα πάλσ-θάησ πιήθηξα. Γηα αιιαγή παξακέηξνπ παηήζηε ην ΟΚ,
γηα επηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα παηήζηε ην πιήθηξν ESC.

ρήκα 10 Πξόζνςε θαπζηήξα
ρήκα 10 Πξόζνςε θαπζηήξα

Έναπξη
Πξηλ από ηελ αξρηθή έλαξμε ηνπ θαπζηήξα βεβαησζείηε πσο:






Ο θαπζηήξαο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηνλ ιέβεηα
Ο ζεξκνζηάηεο ηνπ ιέβεηα είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί θαλνληθά
Ο ζεξκνζηάηεο ηνπ ιέβεηα είλαη ξπζκηζκέλνο ζηε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία
Ο εμσηεξηθόο θνριίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ζπλδεδεκέλνο ζηνλ θαπζηήξα
Ο θαπλαγσγόο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θακηλάδα, ην θιαπέ θαπζαεξίσλ είλαη αλνηθηό θαη
ππάξρεη επαξθήο ειθπζκόο. Όηαλ ν θαπζηήξαο είλαη ελ ιεηηνπξγία, ε ππνπίεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ
ιέβεηα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 4-6 Pa.

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα, ελεξγνπνηήζηε ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ηνπ ιέβεηα. Δάλ ε έλδεημε ηνπ
θαπζηήξα είλαη “Stopped”, κεηαβείηε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαπζηήξα θαη αιιάμηε ηελ παξάκεηξν “Burner” από
OFF ζε ON. ηελ νζόλε ηώξα εκθαλίδεηαη ε έλδεημε “Waiting”. Σώξα γπξίζηε ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ ιέβεηα
ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Ο θαπζηήξαο ζα κεηαβεί ζε θαηάζηαζε θόξησζεο “Loading”. Δάλ πξόθεηηαη
γηα ηελ πξώηε έλαπζε, πξέπεη λα γεκίζεη πξώηα ν εμσηεξηθόο θνριίαο κε pellets. ε θαλνληθή ιεηηνπξγία,
απηό κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη 20 ιεπηά.
Γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ θαύζε, γπξίζηε ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ θαπζηήξα ζην ειάρηζην. Ο θαπζηήξαο ζα
ηεξκαηίζεη ηελ δηαδηθαζία αθνύ θαεί όιν ην θαύζηκν.
Πξνζνρή! Πνηέ κελ ζηακαηάηε ηνλ θαπζηήξα από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ηνπ ιέβεηα. Χξεζηκνπνηείζηε γηα
απηόλ ηνλ ζθνπό ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ θαπζηήξα. Γηα λα ζηακαηήζεη κε αζθάιεηα, αθήζηε ηνλ θαπζηήξα λα
θάςεη όιν ην θαύζηκν. Μελ αθήλεηε ηνλ θαπζηήξα ρσξίο επίβιεςε όηαλ ρξεηαζηεί λα δηαθόςεηε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ.
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Οθόνη
ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη ηα ηειεπηαία γεγνλόηα (θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο θαπζηήξα) θαη ηελ δηάξθεηά ηνπο.
Όιεο νη θαηαζηάζεηο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Η δηάξθεηα είλαη ζηε κνξθή ΛΛ:ΓΓ („m‟ αλάκεζα) ή
ΩΩ:ΛΛ („h‟ αλάκεζα). Γηα παξάδεηγκα „Igniting 01m25‟ ζεκαίλεη πσο ε θαηάζηαζε έλαπζεο ηνπ θαπζηήξα
δηήξθεζε 1 ιεπηό θαη 25 δεπηεξόιεπηα.
Η ηειεπηαία ζεηξά δείρλεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. Γηα λα θηάζεηε ζηελ ηειεπηαία ζεηξά παηήζηε ην
πιήθηξν “θάησ” κέρξη λα θηάζεηε ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. Η δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο
αλαλεώλεηαη θάζε δεπηεξόιεπην ή ιεπηό.

Πίλαθαο 4 Καηαζηάζεηο θαπζηήξα
ΚΑΣΑΣΑΗ

ημειώζειρ

STOPPED

Ο θαπζηήξαο δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί.

WAITING

Ο θαπζηήξαο έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη αλακέλεη εληνιή από ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ
ιέβεηα.

TESTING

Δνθηκή ηνπ θπζεηήξα, κπαηαξίαο, θνριία.

CLEANING

Αθαίξεζε ηεο ζηάρηεο από ηελ εζηία θαύζεο

LOADING

Σξνθνδνζία pellet γηα έλαπζε ηνπ θαπζηήξα κεηά ηελ εληνιή ηνπ ζεξκνζηάηε
ιέβεηα.

LOADING 2

Δεύηεξε πξνζπάζεηα εάλ ε πξώηε δελ είλαη επηηπρήο.

IGNITION
PREBURN
BURNING
HOLD FLAME
BURN END

END BLOW

Μηθξή πνζόηεηα pellet είλαη ζηνλ θαπζηήξα, ε αληίζηαζε θαη ν θπζεηήξαο
ιεηηνπξγνύλ έσο όηνπ ην θσηνθύηηαξν λα εληνπίζεη θιόγα.
Μόλν ν θπζεηήξαο ιεηηνπξγεί, ε αληίζηαζε έρεη ζηακαηήζεη. Σα pellets αξρίδνπλ λα
θαίγνληαη θαλνληθά.
Καηάζηαζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο: Ο εμσηεξηθόο θνριίαο, εζσηεξηθόο θνριίαο, θαη
θπζεηήξαο ιεηηνπξγνύλ. Σν θσηνθύηηαξν πξέπεη λα εληνπίζεη θιόγα.
Ο ιέβεηαο έρεη θηάζεη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία, θαη ν θαπζηήξαο δηαηεξεί
θιόγα ζπληήξεζεο.
Ο ιέβεηαο έρεη θηάζεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία θαη ν ζεξκνζηάηεο
απελεξγνπνηεί ηνλ θαπζηήξα. Ο εμσηεξηθόο θνριίαο ζηακαηάεη, ν εζσηεξηθόο
θνριίαο θαη ν θπζεηήξαο ζπλερίδνπλ έσο όηνπ θαεί όιν ην θαύζηκν.
Όηαλ ην θσηνθύηηαξν δελ εληνπίδεη πιένλ θιόγα, κόλν ν θπζεηήξαο ζπλερίδεη λα
ιεηηνπξγεί κε ειάρηζηε ηαρύηεηα ώζηε λα δηαζθαιίζεη πσο δελ ππάξρεη άιιν
θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα.

NO PELLETS

Ο αηζζεηήξαο ζηάζκεο δελ εληνπίδεη pellets.

NO FLAME

Δελ ππάξρεη θιόγα ζηνλ θαπζηήξα γηα παξαπάλσ από 120 s θαηά ηελ θαύζε.

OVERHEAT

Η ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζηήξα έρεη θηάζεη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή
ππεξζέξκαλζεο θαη ν θαπζηήξαο απελεξγνπνηείηαη

IGN. ERROR

Δελ αλαγλσξίδεηαη θιόγα κεηά ηελ έλαπζε.

LEVEL ERR

Δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε πνζόηεηα θαπζίκνπ γηα ηελ έλαπζε ή δελ έρεη θαεί θαηά ηε
δηαδηθαζία θαύζεο.

FEEDER ERR

Εκπινθή ζηνλ θνριία ή αδπλακία εληνπηζκνύ πεξηζηξνθήο θνριία.

FAN ERROR

Πξόβιεκα πεξηζηξνθήο θπζεηήξα

BATTERY LOW

Η κπαηαξία δελ είλαη ζπλδεδεκέλε ή είλαη άδεηα.

NO POWER

Δελ έρεη εληνπηζηεί παξνρή ξεύκαηνο – ν θαπζηήξαο ιεηηνπξγεί κε ηελ κπαηαξία.
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Ρςθμίζειρ
Γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ ξπζκίζεσλ, παηήζηε ην OK. Γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ αξρηθή νζόλε, παηήζηε ην
ESC.

Πίλαθαο 5 Ρπζκίζεηο
Nr.
Μενού
1
2
3
4
5
6

Παπάμεηπορ
μενού
STATUS->
INFO->
BURNER
HOLD FLAME
PELLETS
POWER

Πεπιγπαθή

Δπγοζη.
ηιμή

Λίζηα επιλογών

OFF
OFF
NORMAL
AUTO

ON/OFF
ON/OFF/AUTO
NORMAL/LIGHT/HEAVY
AUTO/14/17/20/23/26/30

0

-2/-1/0/+1/+2/+3/+4/+5

ENG

Βιέπε ιίζηα γιώζζαο

1

Τπνκελνύ γηα πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο*
2
Πιεξνθνξίεο ζπζθεπώλ θαπζηήξα *
Μεηάβαζε θαπζηήξα ON/OFF
3
Δπηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε θιόγαο*
Δπηινγή πνηόηεηαο pellet
Δπηινγή ηζρύνο
Γηόξζσζε ηαρύηεηαο θπζεηήξα ζε όια ηα
7
BASE AIR
επίπεδα ιεηηνπξγίαο
4
8
LANGUAGE
Δπηινγή γιώζζαο*
9
PARAMETERS-> Μελνύ παξακέηξσλ
*1 – βιέπε “Πεξηγξαθή θαηαζηάζεσλ”
*2 – βιέπε “Πεξηγξαθή κελνύ Info”
*3 – βιέπε “Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο HOLD FLAME”
*4 – βιέπε θεθάιαην “Γιώζζα”

Μενού πληποθοπιών Info
Γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ πιεξνθνξηώλ Info, εηζέιζεηε ζην θύξην κελνύ, κεηαβείηε ζηε γξακκή INFO θαη
πηέζηε ην ΟΚ. Η δνκή ηνπ κελνύ είλαη ε αθόινπζε:
TOTAL = πλνιηθή πνζόηεηα pellet πνπ έρεη θάςεη ν ζπγθεθξηκέλνο θαπζηήξαο. Η πνζόηεηα αλαλεώλεηαη
θάζε 10 kg.

COUNT = Πνζόηεηα pellet πνπ έρεη θαεί από ηνλ ηειεπηαίν κεδεληζκό. Η πνζόηεηα αλαλεώλεηαη θάζε 0,1
kg. Γηα κεδεληζκό ηεο πνζόηεηαο, βεβαησζείηε πσο βξίζθεζηε ζε απηό ην κελνύ, θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην
OΚ γηα 5 δεπηεξόιεπηα.
FAN = Σξέρνπζα ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θπζεηήξα / εξγνζηαζηαθή ηηκή ± ηηκή ξύζκηζεο αέξα base air.
P = Σξέρνπζα ηζρύο ιεηηνπξγίαο / εξγνζηαζηαθή ηηκή
T = Δζσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαπζηήξα
U = Σάζε κπαηαξίαο
I = Ρεύκα θνριία
DRAUGHT = Δάλ έρεη ζπλδεζεί αηζζεηήξαο ππνπίεζεο, εκθαλίδεηαη ν ειθπζκόο.

Γλώζζερ
Γηα λα αιιάμεηε ηε γιώζζα ηνπ κελνύ, εηζέιζεηε ζην θύξην κελνύ, κεηαβείηε ζηε γξακκή LANGUAGES θαη
πηέζηε ην OK. Δπηιέμηε ηελ επηζπκεηή γιώζζα θαη πηέζηε ΟΚ. Ο θαπζηήξαο δηαζέηεη ηηο παξαθάησ
γιώζζεο: Αγγιηθά (ENG), Δζζνληθά (EST), Φηιαλδηθά (FIN), Γαιιηθά (FRA), Γεξκαληθά (GER), Διιεληθά
(GRE), Λεηηνληθά (LAT), Ληζνπαληθά (LIT), Οιιαλδηθά (NED), Πνξηνγαιηθά (POR), Ρώζηθα (RUS), έξβηθα
(SRB), Ιζπαληθά (SPA), ινβάθηθα (SLV), νπεδηθά (SWE).
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Πίλαθαο 6 Μελνύ παξακέηξσλ
Parameters
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ονομαζία
BURN AIR @14kW
BURN AIR @17kW
BURN AIR @20kW
BURN AIR @23kW
BURN AIR @26kW
BURN AIR @30kW
TESTING AIR
IGNITION AIR
BURN END AIR
HOLD FLAME AIR

11

HOLD FLAME ON

12

HOLD FLAME OFF

13
14
15
16
21
22
23

MIN POWER
MAX POWER
AUTO POWER UP
AUTO POWER DOWN
PELLET NORMAL
PELLET LIGHT
PELLET HEAVY

24

LOADING FEED

25

LOADING 2 FEED

26

BURN END FEED

30

SMOKEFAN ON

31

SMOKEFAN 1

32

SMOKEFAN 2

33

SMOKEFAN 3

40
41
42
43
50

PHOTOCELL
PREBURN TIME
PREBURN CYCLES
OVERHEAT TEMP
ON ERROR RELAY

99

MODEL VERSION

Πεπιγπαθή
Σαρύηεηα θπζεηήξα ζην επίπεδν 1
Σαρύηεηα θπζεηήξα ζην επίπεδν 2
Σαρύηεηα θπζεηήξα ζην επίπεδν 3
Σαρύηεηα θπζεηήξα ζην επίπεδν 4
Σαρύηεηα θπζεηήξα ζην επίπεδν 5
Σαρύηεηα θπζεηήξα ζην επίπεδν 6
Σαρύηεηα θπζεηήξα γηα δνθηκή
Σαρύηεηα θπζεηήξα γηα έλαπζε
Σαρύηεηα θπζεηήξα ζηελ απόζβεζε
Σαρύηεηα θπζεηήξα ζηε ζπληήξεζε
Δάλ επηιεγεί ην AUTO, ε επηινγή
ελεξγνπνηείηαη κεηά από 2 πεξηόδνπο
αλακνλήο κηθξόηεξεο από 2 min
Δάλ επηιεγεί ην AUTO, ππάξρεη
κέγηζηνο ρξόλνο ζπληήξεζεο
Διάρηζην επίπεδν ηζρύνο
Μέγηζην επίπεδν ηζρύνο

Παξαγσγηθόηεηα εζσηεξηθνύ θνριία
Παξαγσγηθόηεηα εζσηεξηθνύ θνριία
Παξαγσγηθόηεηα εζσηεξηθνύ θνριία
Πεξηζηξνθέο εμση. θνριία θαηά ηε
θόξησζε
Πεξηζηξνθέο εμση. θνριία θαηά
δεύηεξε πξνζπάζεηα θόξησζεο
Δπηινγή ιεηηνπξγίαο βεληηιαηέξ
θαπζαεξίσλ
Σαρύηεηα βεληηιαηέξ γηα έλαπζε,
θαζαξηζκό, ιεηηνπξγία επηπέδνπ 1 & 2
Σαρύηεηα βεληηιαηέξ γηα ιεηηνπξγία
επηπέδνπ 3 & 4
Σαρύηεηα βεληηιαηέξ γηα ιεηηνπξγία
επηπέδνπ 5 & 6
Δπαηζζεζία θσηνθπηηάξνπ
Γηάξθεηα πξν-θαύζεο
Θεξκνθξαζία ππεξζέξκαλζεο
Δπαθέο εμόδνπ ξειέ ζθάικαηνο
Δπαλαθνξά εξγνζηαζηαθώλ
ξπζκίζεσλ ή αιιαγή ηύπνπ θαπζηήξα
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Αναγόμυζη καςζίμος
Η δεμακελή pellet πξέπεη λα αλαγνκσζεί πξηλ αδεηάζεη ηειείσο. Σν θαύζηκν κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε
νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε ιεηηνπξγία. Γηα λα πξνζζέζεηε θαύζηκν, απιά ξίμηε έλα ζάθν pellets ζηελ
δεμακελή.
Δάλ ε δεμακελή αδεηάζεη πξηλ γίλεη πξνζζήθε λένπ θαπζίκνπ, ν εμσηεξηθόο θνριίαο πξέπεη λα θνξησζεί
μαλά όπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην “Έλαξμε”. Δάλ δελ γίλεη απηό, ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε „No pellets‟
ιόγσ ρξόλνπ θόξησζε κεγαιύηεξνπ από ην επηηξεπόκελν ρσξίο εληνπηζκό θαπζίκνπ.

ςνηήπηζη
Ο καςζηήπαρ pellet PV 30a απαιηεί ζςζηημαηική ζςνηήπηζη. Η πεξίνδνο ζπληήξεζεο εμαξηάηαη από
ηελ πνηόηεηα ησλ pellets θαη ηελ έληαζε ηεο ζέξκαλζεο. Η κέζε πεξίνδνο ζπληήξεζεο είλαη 1 εβδνκάδα. Ο
θαπζηήξαο ρξεηάδεηαη θαζαξηζκό όηαλ ην ζηξώκα ζηάρηεο ζηε ζράξα είλαη κεγαιύηεξν από 1,5-2 cm.
Καζώο αθόκα θαη πςειήο πνηόηεηαο pellet πεξηέρνπλ ζηάρηε 0,3-0,5%, ε ζράξα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη
ηοςλάσιζηον μια θοπά ηην εβδομάδα. Αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα ησλ pellets, ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη
ζπρλόηεξνο θαζαξηζκόο.
Γηα λα θαζαξίζεηε ηνλ θαπζηήξα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Απελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα θιείλνληαο ηνλ ζεξκνζηάηε ζην 0.
Αθήζηε ηνλ ιέβεηα λα θξπώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ώξα.
Αλνίμηε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζηελ εζηία ηνπ θαπζηήξα.
Αθαηξέζηε ηε ζράξα θαη θαζαξίζηε από ζηάρηε θαη ππνιείκκαηα. Βεβαησζείηε πσο όιεο νη ηξύπεο
ηεο ζράξαο είλαη αλνηθηέο.
Καζαξίζηε ηε ζηάρηε από ηελ εζηία θαύζεο.
Καζαξίζηε ην ιέβεηα. Η ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ ηνπ ιέβεηα εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ηνπ ιέβεηα θαη
ηελ έληαζε ηεο ζέξκαλζεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ιέβεηα, δείηε ην
εγρεηξίδην ηνπ ιέβεηα.
Βάιηε πίζσ ηε ζράξα. Βεβαησζείηε πσο ην ζηνπ ηεο ζράξαο εθάπηεηαη ζην εζσηεξηθό ηνίρσκα ηεο
εζηίαο. Λαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ηεο ζράξαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο απόδνζεο ή
βιάβε ηνπ θαπζηήξα.
Κιείζηε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ ζπληήξεζε θαη αλάςηε ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ
ιέβεηα ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία.

Προσοχή! Η ζράξα ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα θαζαξίδεηαη κία θνξά ηε βδνκάδα. Απηό
δηαζθαιίδεη ρσξίο πξνβιήκαηα θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα.
Η ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ ιέβεηα θαη ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα είλαη ηειείσο ζηεγαλή. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη
επηπιένλ ειθπζκόο ζηελ θακηλάδα ηνπ ιέβεηα. Όιεο νη ζπξίδεο θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο πξέπεη λα
θιείλνληαη κε θαιύκκαηα.
Κινηηήπαρ κοσλία ηποθοδοζίαρ
Η θαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα ηνπ θνριία είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ αζθάιεηα. Γηα απηό ν θηλεηήξαο πξέπεη
λα αληηθαζίζηαηαη κεηά από 2000 ώξεο ιεηηνπξγίαο, ή κεηά από θαύζε 40-50 ηόλσλ pellet, ή όηαλ ν
θαπζηήξαο εκθαλίζεη αληίζηνηρε πξνεηδνπνίεζε. Η πνζόηεηα pellet πνπ έρεη θαεί εκθαλίδεηαη από ην κελνύ
info.
Μπαηαπία
Η κπαηαξία πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί όηαλ εκθαλίδεη αληίζηνηρν κήλπκα ν θαπζηήξαο, ή κεηά από 5
ρξόληα. Καζώο θαη ε κπαηαξία είλαη επίζεο ζπζθεπή αζθαιείαο, ν θαπζηήξαο ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηεο
κπαηαξίαο θαη εκπνδίδεη ηελ έλαξμε λένπ θύθινπ ιεηηνπξγίαο εάλ ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο δελ είλαη εληόο ησλ
πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ.
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Φςζηηήπαρ
Ο αέξαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ πεξηέρεη ζθόλε πνπ κπνξεί λα επηθαζίζεη ζηα έδξαλα ηνπ θπζεηήξα. Η
θαιύηεξε ιύζε είλαη λα δηαηεξείηαη ην ιεβεηνζηάζην όζν ην δπλαηόλ θαζαξόηεξν. Δηδάιισο ηα έδξαλα ηνπ
θπζεηήξα κπνξεί λα θνιιήζνπλ κεηά από θάπνηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο θαη λα ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε.
Δπανεκκίνηζη θεπμοζηάηη αζθαλείαρ
ε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ θαπζηήξα αλαβνζβήλεη θίηξηλε έλδεημε κε ην κήλπκα OVERHEAT. Ο
ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο πξέπεη λα επαλεθθηλεζεί ρεηξνθίλεηα. Ο ζεξκνζηάηεο βξίζθεηαη ζηνλ νξηδόληην
ζσιήλα ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βεβαησζείηε πσο ν θαπζηήξαο έρεη θξπώζεη θαη απνζπλδεζεί από ηελ παξνρή ξεύκαηνο.
Αθαηξέζηε ην θάιπκκα μεβηδώλνληαο ηηο 4 βίδεο (2 ζε θάζε πιεπξά).
Παηήζηε ην κηθξό θνπκπί ζην ζεξκνζηάηε.
πλδέζηε κε ηελ παξνρή ξεύκαηνο.
Κξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί OK γηα 5 δεπηεξόιεπηα.
Δάλ ε έλδεημε ζπλερίζεη λα αλαβνζβήλεη, πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεηε ηνλ ζεξκνζηάηε.

ρήκα 11 Επαλεθθίλεζε ζεξκνζηάηε αζθαιείαο

Απσή λειηοςπγίαρ
Γοκιμή (Testing)
Πξηλ από θάζε έλαξμε ν θαπζηήξαο εθηειεί κία δνθηκή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο ν θπζεηήξαο
πεξηζηξέθεηαη ζε κέγηζηε ηαρύηεηα. Δάλ ε ηαρύηεηά ηνπ δελ θηάζεη ηα 30 rps, εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ζηελ
νζόλε “FAN ERROR”. Απελεξγνπνηείηαη ην θόξηηζκα ηεο κπαηαξίαο θαη ελεξγνπνηείηαη ν εζσηεξηθόο
θνριίαο. Δάλ ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο είλαη κηθξόηεξε από 12V, εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ε έλδεημε “BATTERY
LOW”. Ο θνριίαο πξέπεη λα θάλεη κία πιήξε πεξηζηξνθή ζε 8 sec, εηδάιισο εκθαλίδεηαη ε έλδεημε
“FEEDER ERROR”.
Φόπηυζη (Loading)
ηνλ θύθιν θόξησζεο, ν εζσηεξηθόο θνριίαο θνξηώλεη ηελ απαξαίηεηε πνζόηεηα θαπζίκνπ ζηελ εζηία
θαύζεο γηα ηελ έλαπζε. Η ηξνθνδνηνύκελε πνζόηεηα κεηξάηαη ζύκθσλα κε ηηο πεξηζηξνθέο ηνπ θνριία. Η
θόξησζε έρεη νινθιεξσζεί ζσζηά εθόζνλ ν θνριίαο νινθιεξώζεη 22 εκη-πεξηζηξνθέο (ή όπσο έρεη
νξηζηεί ζηελ παξάκεηξν 24) . Η ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία βαζίδεηαη ζηνλ αηζζεηήξα ζηάζκεο
θαπζίκνπ.



Ο θνριίαο μεθηλάεη όηαλ ν αηζζεηήξαο ζηάζκεο αλαγλσξίζεη ύπαξμε θαπζίκνπ ζηνλ θαπζηήξα γηα
πεξηζζόηεξν από 1s.
Ο θνριίαο ζηακαηάεη όηαλ ν θνριίαο νινθιεξώζεη 1,5 πεξηζηξνθέο ρσξίο θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα.

Ο εμσηεξηθόο θνριίαο δηαηεξεί κνλίκσο θαύζηκν ζηνλ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο θαη ιεηηνπξγεί αλάινγα κε ηνλ
αηζζεηήξα ζηάζκεο.


Ο εμσηεξηθόο θνριίαο μεθηλάεη όηαλ ν αηζζεηήξαο δελ αλαγλσξίζεη ύπαξμε θαπζίκνπ ζηνλ
θαπζηήξα γηα πεξηζζόηεξν από 1s.
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Ο εμσηεξηθόο θνριίαο ζηακαηάεη όηαλ ν αηζζεηήξαο αλαγλσξίζεη θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα γηα
πεξηζζόηεξν από 5s.

Ο κέγηζηνο ρξόλνο ηξνθνδνζίαο πεξηνξίδεηαη ζηα 5 ιεπηά ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη 20 ιεπηά
κεηά από ρεηξνθίλεην μεθίλεκα.
Η αληίζηαζε έλαπζεο πξνζεξκαίλεηαη ζην ηέινο ηνπ θύθινπ θόξησζεο. Όηαλ ν εζσηεξηθόο έρεη
νινθιεξώζεη 10 εκη-πεξηζηξνθέο (παξάκεηξνη 24-12) ε αληίζηαζε ελεξγνπνηείηαη γηα πξνζέξκαλζε. Δάλ ε
αληίζηαζε ελεξγνπνηεζεί γηα πεξηζζόηεξν από 1 ιεπηό θαηά ηελ ιεηηνπξγία θόξησζεο, ε αληίζηαζε ζβήλεη.
Έναςζη (Igniting)
ηελ θαηάζηαζε έλαπζεο ε αληίζηαζε ζεξκαίλεηαη θαη ν θπζεηήξαο θπζάεη θαπηό αέξα ζηα
ηξνθνδνηνύκελα pellets θαη ηα αλαθιέγεη.
Η αληίζηαζε απελεξγνπνηείηαη κεηά από 50 δεπηεξόιεπηα ιεηηνπξγίαο γηα απνθπγή ππεξζέξκαλζεο. Η
αληίζηαζε μαλαλάβεη κεηά από 20s.
Ππο-καύζη (Preburn)
Ο ζθνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο πξν-θαύζεο είλαη λα αλάςνπλ πιήξσο ηα pellets. Γελ πξνζηίζεηαη άιιν θαύζηκν
ζε απηή ηε θάζε. Ο θπζεηήξαο ιεηηνπξγεί ζηελ ίδηα ηαρύηεηα όπσο ζηελ έλαπζε.
Καύζη (Burning)
Η θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα. Πξνζηίζεηαη πεξηνδηθά θαύζηκν θαη ν θπζεηήξαο δηαηεξεί
ηαρύηεηα ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα αέξα. Η θαηάζηαζε θαύζεο δηαξθεί έσο όηνπ ν ζεξκνζηάηεο ηνπ
θαπζηήξα λα δηαθόςεη ηε ιεηηνπξγία.
Έλεγσορ κοσλία
Ο εμσηεξηθόο θνριίαο δηαηεξεί κόληκε ηε ζηάζκε ηνπ θαπζίκνπ ζηνλ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο θαηά ηε
ιεηηνπξγία ηεο θαύζεο. Ο θνριίαο ειέγρεηαη από ηνλ αηζζεηήξα ζηάζκεο κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν:



Ο θνριίαο μεθηλάεη εθόζνλ δελ αλαγλσξίζεη ύπαξμε θαπζίκνπ ζηνλ θαπζηήξα θαη ν εζσηεξηθόο
θνριίαο έρεη νινθιεξώζεη 2 εκη-πεξηζηξνθέο.
Ο θνριίαο ζηακαηάεη όηαλ ν αηζζεηήξαο αλαγλσξίζεη θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα γηα πεξηζζόηεξν από
1 s.

Ανίσνεςζη ζηάθμηρ καςζίμος
Η ζηάζκε ηνπ pellet ζηνλ θάζεην ζσιήλα ηξνθνδνζίαο αληρλεύεηαη από ηνλ αηζζεηήξα ζηάζκεο θαπζίκνπ
(νπηηθά). Σν θαύζηκν αληρλεύεηαη όηαλ ηα pellets δηαθόπηνπλ ηελ νπηηθή ίλα κεηαμύ ηνπ δεύγνπο ησλ
αηζζεηήξσλ.
Ο θαπζηήξαο ζα εκθαλίζεη ζθάικα αλίρλεπζεο θαπζίκνπ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
1. Λήμε ρξόλνπ θόξησζεο θαπζίκνπ (θαλέλα ζήκα γηα ην θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα)
2. Λήμε ρξόλνπ μεθόξησζεο θαπζίκνπ (ην ζήκα δηαξθεί πεξηζζόηεξν από ην θαζνξηζκέλν ρξνληθό
δηάζηεκα)
Παπαγόμενα επίπεδα ιζσύορ
Ο θαπζηήξαο έρεη 6 πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα παξαγόκελεο ηζρύνο. Γηα θάζε επίπεδν, ην πξόγξακκα
ππνινγίδεη ηελ ζσζηή πνζόηεηα θαπζίκνπ αλάινγα κε ηελ ζεξκνγόλν δύλακε ηνπ θαπζίκνπ θαη ηελ
παξαγσγηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία. Η παξαγσγηθόηεηα ηνπ θνριία γηα θαλνληθό, ειαθξύ θαη βαξύ
pellet κπνξεί λα αιιαρηεί από ηηο ξπζκίζεηο (παξάκεηξνο 21,22,23). Γηα ηα πεξηζζόηεξα pellets είλαη 78g
αλά πεξηζηξνθή. Η ππνινγηζκέλε πνζόηεηα θαπζίκνπ δηαηξείηαη ζε πεξηνδηθνύο θύθινπο ηξνθνδνζίαο. ε
θάζε θύθιν ν εζσηεξηθόο θνριίαο θάλεη κηζή πεξηζηξνθή. Δάλ ν ππνινγηζκέλνο θύθινο είλαη πνιύ κηθξόο
(κηθξόηεξνπο από 11s), ε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δηπιαζηάδεηαη θαη ην θαύζηκν ηξνθνδνηείηαη κε πιήξε
πεξηζηξνθή ηνπ θνριία. Γηα θάζε επίπεδν ηζρύνο ππάξρεη δηαθνξεηηθή ξύζκηζε γηα ηελ ηαρύηεηα
πεξηζηξνθήο ηνπ θπζεηήξα (πίλαθαο αέξα).
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Ο θαπζηήξαο επηιέγεη απηόκαηα ην επίπεδν ηζρύνο αλάκεζα ζηηο θαζνξηζκέλεο ηηκέο min θαη max power.
Όηαλ ε δηάξθεηα ηεο θαύζεο είλαη κεγαιύηεξε από 30 min, ζηνλ επόκελν θύθιν ν θαπζηήξαο μεθηλάεη από
έλα επίπεδν πάλσ, ελώ όηαλ ε δηάξθεηα είλαη κηθξόηεξε από 15 min, ζηνλ επόκελν θύθιν ν θαπζηήξαο
μεθηλάεη έλα επίπεδν θάησ.
ςνηήπηζη θλόγαρ (Hold flame)
Η θύξηα ηδέα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη λα κεησζεί ν αξηζκόο ησλ θύθισλ έλαπζεο. Απηή ε ιεηηνπξγία
κπνξεί λα είλαη απηόκαηε, ελεξγνπνηεκέλε ή απελεξγνπνηεκέλε από ην κελνύ “HOLD FLAME”. Η
απηόκαηε ιεηηνπξγία ελεξγνπνηείηαη όηαλ ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ δύν εθθηλήζεσλ ηνπ θαπζηήξα είλαη
κηθξόηεξν από 10 ιεπηά γηα δύν θνξέο. Όηαλ ε ζπληήξεζε δηαξθεί γηα πεξηζζόηεξν από κία ώξα, ν
θαπζηήξαο δηαθόπηεη ηε ζπληήξεζε θαη ζβήλεη.
ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε λέν θαύζηκν ηξνθνδνηείηαη κεηά από 127s κε ηαρύηεηα θπζεηήξα πνπ θαζνξίδεηαη
από ηελ παξάκεηξν 10.
Σέλορ καύζηρ (End burn)
ηελ θαηάζηαζε απηή όιν ην θαύζηκν κέζα ζηελ εζηία θαύζεο θαη ηνλ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο θαίγεηαη. Γελ
πξνζηίζεηαη επηπιένλ θαύζηκν από ηνλ εμσηεξηθό θνριία. Ο εζσηεξηθόο θνριίαο θαη ν θπζεηήξαο
ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία όπσο θαη πξνεγνπκέλσο (HOLD FLAME ή BURNING). Αθνύ ν θνριίαο
νινθιεξώζεη 15 εκη-πεξηζηξνθέο (παξάκεηξνο 26), ν θνριίαο μεθηλάεη λα ιεηηνπξγεί ζπλερόκελα κέρξη λα
νινθιεξώζεη 32 εκη-πεξηζηξνθέο.
Σέλορ θςζηηήπα (End blow)
Μόλν ν θπζεηήξαο ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί κε ηαρύηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάκεηξν 9, γηα λα
δηαζθαιίζεη πσο έρεη θαεί όιν ην θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα. Ο θνριίαο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο. Απηή ε
θαηάζηαζε δηαηεξείηαη έσο όηνπ λα κελ αλαγλσξίδεηαη θιόγα από ην θσηνθύηηαξν ζπλ έλα επηπιένλ
ιεπηό.
Πίλαθαο 6 Ρπζκίζεηο
Ιζσύρ [kW]
14
17
20
23
26
30

Φςζηηήπαρ [rps]
23
26
29
33
37
42

Κύκλορ [s]*
18,5
15,5
13
11
20
17,5

Κοσλίαρ [rot]*
½
½
½
½
½
½

*Η δηάξθεηα ηνπ θύθινπ θαη νη πεξηζηξνθέο ηνπ θνριία δηαθέξνπλ εάλ αιιαρζεί ε παξαγσγηθόηεηα ηνπ
θνριία από ηηο ξπζκίζεηο.
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Πεπιγπαθή ηλεκηπονικήρ πλακέηαρ

ρήκα 12 Ηιεθηξνληθή πιαθέηα

ρήκα 12 Ψεθηαθή πιαθέηα
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Πίλαθαο 6 Ρπζκίζεηο
Χ1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Πεπιγπαθή
Αληίζηαζε έλαπζεο
Αληίζηαζε έλαπζεο
Ν
Φπζεηήξαο θαπζαεξίσλ
Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο
Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο
Φπζεηήξαο
L
Θεξκνζηάηεο
Δμσηεξηθόο θνριίαο

Χ2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Πεπιγπαθή
Κηλεηήξαο ζράξαο +
Κηλεηήξαο ζράξαο Θεηηθό ηεξκαηηθό κπαηαξίαο
Αξλεηηθό ηεξκαηηθό κπαηαξίαο
Φσηνθύηηαξν
Φσηνθύηηαξν
Κνριίαο ηξνθνδνζίαο – (καύξν)
Κνριίαο ηξνθνδνζίαο + (θόθθηλν)
Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο
Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο

BUT – Πιήθηξα δηάδξαζεο ρξήζηε
CONTR – Ρύζκηζε αληίζεζεο νζόλεο LCD θαη γσλίαο ζέαζεο
FAN – Αηζζεηήξαο αλάδξαζεο εζσηεξηθνύ θπζεηήξα
FDR – Αηζζεηήξαο αλάδξαζεο θηλεηήξα θνριία
TRS – Πνκπόο αηζζεηήξα ζηάζκεο θαπζίκνπ (καύξε ζήκαλζε)
RSV – Γέθηεο αηζζεηήξα ζηάζκεο θαπζίκνπ (ιεπθή ζήκαλζε)
TEMP1 – Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ζσιήλα ηξνθνδνζίαο
TEMP2 – Αηζζεηήξαο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο
TEMP3
UART – RS232 δηαζύλδεζε κε εμσηεξηθό modem (5V TTL)

Αζθάλειερ:
Αζθάλεια
F1
F2
F3
F4
F5

Κλάζη
0.5A quick
1A quick
0.5A quick
3A quick
2A quick

Λειηοςπγία
Δμσηεξηθόο θνριίαο
Αλεκηζηήξαο
Αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ
Αληίζηαζε έλαπζεο
Διεγθηήο θαη θηλεηήξαο θνριία
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Πποβλήμαηα και λύζειρ
θάλμα

Αιηία

Stopped

Απηή δελ είλαη νπζηαζηηθά θαηάζηαζε
ζθάικαηνο. Ο θαπζηήξαο είλαη
απελεξγνπνηεκέλνο από ην κελνύ.

No pellets

No flame

Overheat

Ignition
error
Level error

Feeder error

Έρεη μεπεξαζηεί ν κέγηζηνο ρξόλνο θόξησζεο
(5 ή 20 ιεπηά) θαη δελ έρεη θνξησζεί αξθεηό
θαύζηκν από ηνλ εμσηεξηθό θνριία γηα ηελ
έλαπζε.
Γελ εληνπίδεηαη θαύζηκν γηα 4 ιεπηά ζηε
δηάξθεηα θαύζεο.
Γελ ππάξρεη θιόγα ζηελ θαηάζηαζε preburn.
Γελ ππάξρεη θιόγα ζηελ θαηάζηαζε burning.
Γελ έρεη εμαθαληζηεί ε θιόγα ζηελ θαηάζηαζε
end blow.

Ο θαπζηήξαο έρεη μεπεξάζεη ηελ ζεξκνθξαζία
ππεξζέξκαλζεο όπσο έρεη νξηζηεί ζην κελνύ
ξπζκίζεσλ.
Πηζαλώο λα έρεη ζπκβεί επηζηξνθή θιόγαο.

Γελ εληνπίδεηαη θιόγα θαηά ηε ιεηηνπξγία
έλαπζεο.
Γελ έρεη εμαιεηθζεί ην θαύζηκν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θαύζεο.
Ο θνριίαο δελ έρεη πεξηζηξαθεί επί 8
δεπηεξόιεπηα ζηε δηάξθεηα θαύζεο.
Σν ξεύκα ζηνλ θηλεηήξα ηνπ θνριία έρεη θηάζεη
ηα 0,75Α κόληκα γηα 0,2 δεπηεξόιεπηα.
Ο αλεκηζηήξαο δελ θηάλεη 40 rps γηα 7
δεπηεξόιεπηα ζηελ θαηάζηαζε δνθηκήο ζε
πιήξε ηζρύ

Fan error
Ο αλεκηζηήξαο δελ θηάλεη ζηελ απαηηνύκελε
ηαρύηεηα ζηελ θαηάζηαζε θαύζεο γηα 20 s.

Battery low

No power

Η ηάζε ζηελ κπαηαξία είλαη κηθξόηεξε από
12V ζε θνξηηζκέλε θαηάζηαζε (κε θνριία ελ
ιεηηνπξγία)
Γελ ππάξρεη ξεύκα
Ο ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο έρεη δηαθόςεη ην
ξεύκα (επηζηξνθή θιόγαο)
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Δνέπγεια
Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα:
- θξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί ΟΚ γηα
ηνπιάρηζηνλ 3s
- αιιάμηε ηε ξύζκηζε BURNER από OFF ζε
ON
- ειέγμηε ην θαύζηκν ζηε δεμακελή
- ειέγμηε ηνλ θνριία θαη ηε ζύλδεζή ηνπ κε
ηνλ θαπζηήξα
- ειέγμηε ηνπο αηζζεηήξεο ζηάζκεο θαπζίκνπ
θαη θαζαξίζηε ηνπο
- ειέγμηε ηνπο αηζζεηήξεο ζηάζκεο θαπζίκνπ,
θαζαξίζηε ηνπο
- ειέγμηε ην θσηνθύηηαξν, θαζαξίζηε ην
- ειέγμηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζηήξα από
ην κελνύ INFO
- ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ αηζζεηήξα
ζεξκνθξαζίαο
- ειέγμηε ηελ εζηία θαύζεο θαη θαζαξίζηε ηελ
- ειέγμηε ηελ θακηλάδα θαη ηνλ ειθπζκό ηνπ
ιέβεηα
- ειέγμηε ηε ζύλδεζε θαη πεξηζηξνθή ηνπ
εζσηεξηθνύ θνριία
- ειέγμηε ηελ αληίζηαζε θαη ηελ αζθάιεηά ηεο
- ειέγμηε ην θσηνθύηηαξν
- ειέγμηε ηνπο αηζζεηήξεο ζηάζκεο θαπζίκνπ,
θαζαξίζηε ηνπο
- ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ αηζζεηήξα
ηξνθνδνζίαο
- ειέγμηε ηνλ καγλήηε ζηνλ άμνλα ηνπ θνριία
- ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ θνριία
- ν θνριίαο κπνξεί λα έρεη κπινθάξεη
- ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ αηζζεηήξα
αλεκηζηήξα
- ειέγμηε ηηο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ηνπ
αλεκηζηήξα
- ειέγμηε ηνλ καγλήηε ζηνλ άμνλα ηνπ
αλεκηζηήξα
- ειέγμηε ηα έδξαλα θαη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ
αλεκηζηήξα
- εάλ ππήξμε δηαθνπή ξεύκαηνο πεξηκέλεηε
κέρξη λα θνξηηζηεί
- ειέγμηε ηελ κπαηαξία, ίζσο είλαη παιηά
- ειέγμηε ηε ζύλδεζε κε ην ξεύκα θαη ηα
θαιώδηα
- ειέγμηε ηνλ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο
- ειέγμηε ηνλ θαπζηήξα γηα επηζηξνθή
θιόγαο

Δγγύηζη
Σν πξντόλ πνπ ππόθεηηαη ζηελ εγγύεζε είλαη ν θαπζηήξαο PV 30a θαη ν θνριίαο ηνπ PA1500 ή PA2000.
Ο θαηαζθεπαζηήο δίλεη εγγύεζε δύο (2) έηη από ηελ εκεξνκελία πώιεζεο ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ θνριία.
Από ηελ εγγύεζε εμαηξείηαη ε ειεθηξηθή αληίζηαζε.
Η εγγύεζε δελ θαιύπηεη βιάβεο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί από αηύρεκα, θαθή ρξήζε, θαθνηερλίεο, ιαλζαζκέλε
εγθαηάζηαζε ή ρξήζε, έιιεηςε ζπληήξεζεο θαη αγλόεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ, κε
εμνπζηνδνηεκέλε παξέκβαζε ή επηδηόξζσζε ζην κεράλεκα , απώιεηα εμαξηεκάησλ, αιινίσζε,
πξνβιήκαηα ειεθηξνδόηεζεο, θαθήο πνηόηεηαο θαύζηκν θαη θαύζηκν κε εγθεθξηκέλν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν
θαπζηήξα.
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